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ilk bava ıebldl 
Tlrk kadını 

Ulu ve mukaddes bir günümüzde 
Uçman Vecihi'nin kızı Eribe 

bir paraşüt kazasına 
kurban gitti 

TUrk Hava Kurumu Ba9kanı Fuat Bulcanın aözlerl 

Ankara, 30 (A.A.) - 29 llkteş
rin sabahı, Türkkuşu paraşüt.çilleri 
talim atlayışı yaparken paraşütçü 
talebeden Eribe, heyecana kapılıp 
P&ra.şUtünU geç açması yüzünden 
Yere Bert inmiş, dahili bir sarsıntı 
neticesinde, kaldıtıldığı hastahane
de ölmüştür. 

Bu ateşli gencin kabri bqmda 
Türk Hava kurumu Bqkaru Fuat 
Bulca, ıu sözleri söylemi§tir: 

7'ürkkufunun genç, azimk6r, 
lcahraman talebeleri, Türk gençleri 
7'tl,.7c a.skerleri, bııgüx, buraya, t1a

ta,_ ha.yat v~ '8tikldli tığnlnda 

can ooren ıehitlerin ruhlarını taziz 
için topalnılm14ken, ne hazin bir 
tesadüf ki. ilk hava §chidi Türk 
kadınını da toprağa blrak--ıyoruz. 

Türkku§umuı yılmaz çoouklan, si-
zi MMZ yürekten, bir baba muhab. 
'betiyle sevdiğimi bildiğiniz için, 
Eribe'nin öWmü karf18tnda ne ka
dar tztirap duyduğumu tahmin ede
bilir.riniz. Bizi teselli eden bir nok. 
ta wraa, o da 1&ayatın her aaha.aın
da Türk er~ğiyle yanyaM çıırpı
şan, icap ettiği zaman kan dökmek 
ten de çekinmiyen Türk kadınının 
kahramanlığını bir kere daha. gör. 

5a_rısı Her 

' ~ 

Şerefli baba uçman V ecih.i 

mÜ§ olmaktır. Atatürk'il.n, WNn 

bir kötü idareden kvrlanp ~yet. 
Zerini bir pırlanta gibi meydafta çı
kardığı Türk .kadım, giJ'rüyorsunuz 
ki, karada t16 denizd6 olduğu gibi, 
haooda da, Sakarya kıyılannda w.. 
ruşan an.alarmdan geri kalmamak 
için, yslmcıdan, kor~, ölamü 
i8tilıkar ederek çalıfıyor. Tiirkkıı
şu çocuk'lan, Eribe gibi baya" ar
ktlMflara malik oıduğumı.z için 
.!iri tebrik ederim. t 

uıu 1J6 'l'fW1oaddu bir ~ 
de Türkkıı§umm böyle bir ccı i16 

f Sonu: St1 . .6 Sü. .6) 

Yugoslav Başvekili 
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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini paruıs-

muayene ettirebilir. .................................. -·······--

Dost 
augün Ankaradan şe~imizegeliyor_A_t_a_ı~_k_p_ç_u_,_e_~_i_n~_e_k_ı_fu~~-"_n_M_m_h_v_M~ 

~ yapııax Cum.uriyet bCJynımı töreMn6 ait iki intiba: Kahroman 
~~geçerken ve Getteral Eydeman ile diğer miaa/irler Bayan Gök

~ muw.lfakiyetZi UÇU§lannı aeyredtyorZar 

An karadaki 
temaslardan çok 
l!JllNl•~mı 

Kıymetli misafirimiz ı ugoslavya 
Ba§vekili B. Stoyadinoviç ve refikası 
bugün saat ikide Haydarpqaya "Ya. 

racaıt olan bir trenle Antaradan şeh .. 
rimize gelecek n Perapalas otelinde 
misafir edilecektir. 

Yüksek misafirimiz, şehrimizde ka. 
lacağı bir iki gün zarfmda mtlzeleri 
ve camileri gezecektir. 

Ankara, 30 (A.A.) - Yugoslavya 
Başbakanı Doktor Stoyadinoviç'in 
Allkarayı ziyareti münasebetile bu. 
gün aşağıdaki tebliğ ne§l'olunmuştur: 

Yugoslavya kralhfı hik6meti Baş. 
vekili ve Hariciye Bakanı Ekselans 
Stoyadinoviç, Başvekil ismet lnön8. 
nü ve Cumhuriyet hUkftmetini ziyaret 
etmek ve milli Ttirk bayramı merasi. 
mind~ hazır bulanmak iizere 28 teşri. 
ni eTI'elde Ankaraya gelmiştir. 

Yu&'oslav hilldlmetinin mümtaz re. 
isi, ikameti esnasında Tiri.iye Rarid. 
ye Vekili de haZll' olduğu halde Baş 
vekil ile bir çok miilikatlarda bulun. 
muştur. (Sonu: Ba. 6 sa. 1) 

lapaya blllimetl 
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iiavemizle birlikte ~ 

24 sayıfa J 
:. KURUN ilavesini okuyor mu) 
~.iunuz?. Birinci cildini 24 üncui 
~fi ile bugün bitiren ilavemizdtl 
lsisi dakikalarca me§Cul edeceit\ 
\bir çok allkab ft eğlenceli yazı.i 
f Jar bulabilirsiniz. ~ 
i i 
= Bu sayıda = 1 Rus piri Paşkin bir düelloda' 
inasıl öldürülmüştü? - lzdivacın,i 
jüç prtı - Meşhur benzerler; si.~ 
~zin de bir benzeriniz var - Av. İ 
lrapa ile Amerika araStndaki tay.~ 
~yare yanşı baf)adı - Moda, ka.f 
İdın ve sinema sayıfalan ile daha.\ 
l')ir çok yazılar. f 
i §. 
..,..11.,ıun111ı-•11tıııııtmı11tın1111111111_..._.. 

Asiler Madrit' e şiddetli 
bir hücum hazırlıyorlar 

Parla, 30 (A:A.) - Havas a 
bildiriyor: 

Jerez de la Fontera radyosu PW. 
tekizin Burgos hük8metine bir no 
vererek General Frankoyu lapuJ& 
devleti reisi olarak tamdığim bildir,. 
mektedir. 

ALMANYA DA iSPANYA lliB 
MVNASEBETI KESiYOR 

l\forning Post Berlin muhablri 
zıyor~ 

"General Frankonun milli h 
meti, 1.spanyol topraklarınm 

(&mu Sa • .J BfL. 6) 

(8oıcıcıJ: An7carada yapılan geçit resm'nde dost misafir Başvekil Stoyodinoviçle Ba§'vekilimiz, Mare§al Fevzi Çakmak, B. Şiikrll Koya, Saffet Ankan 1'eDıf Bakanım.t.z Ril§tü. AnJB 9!Jfl!'. na
~· (Ortada) Atatürk doat Ba§1'6kill8 Anloarapa1.aata "erilen baloda 1oonUfl'YO"lar. (Bağda) lllfMt lnöıW balodG. Ortada ~miz .Aam U~ 
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SON ·. HABERLER 
... . ' - · - - ~ .. 

Berlin konuşma
larında .. 

Almanya - ltalya 
anlaşamamış 

Nevs Chronicle gazetesinin Roma 
muhabiri. ltalyan hariciye nazır, 
Kont Cianonun Berlindekt görUfme. 
sinden sonra şu iki nokta üzerinde 
mımnuniyetaizlik mevcut olduğunu 
yauyor: 

Gerçi Almanya, Habeşlstanda ti. 
caret bakımından tercih muamelul 
ıörecebe de Habeşlatanua en zenıln 
o\an cenup kqmının Alman mUstem. 
lekuf haline retlrllmul yolundak1 
tekllfla ltalyanlar tarafından redde 
dlldltl anlatılmaktadır. 

IRAK 
istiklal istiyor 
Aakert tt hdlt kar,ıaında 

Başvekil istifaya 
mecbur oldu 

Ba.ğdat, 30 (A.A.) - Havu, bu 
n.bah aakert tayyareler fe}ırin Ur.e
rinde uçarak hUkfımeti istifaya. davet 
eden beyannameler atmıglardır. 

İki saat 10nra ayni tayyareler tek
rar tehir Uıerlnde görU.nmUşler ve 
hUkfımet binalan Ur.erine bombalar 
atmıflardtr. Tayyarelerin bu harek~ 
ti, bafbakan, Kral Ga.zl'ye istif asını 
vermek mecburiyetinde bırakmııtrr. 

\ Balkan Antantı 
'~rkanıharbiyesinin Bükreş 

toplantısı 

Bir lnglllz gazetealnce naaıl 
tetalr edlllyor? 

DUnkU poata ile gelen lnıiliz ıa. 
zetelerinden Mornlnı P01Jt'un Bilkre:; 
muhabiri Türkiye, Yug01Jlavya, Ro. 
manya ve Yunanistandan milreKkep 
Balkan Anla§muı devle~lui erkinı 
harblye.wlnln BUkreşte toplanacağını 

yazarken ezcümle şunu demel<tedir: 
.. _ Bir ukert membadan habeı 

alındı~ına ıöre, bu toplanmanın baş. 
lıca maksadı, alAkadar d8rt de,·letln 
tamamiyeti mülkiyesini t.·minat altı. 
na alacak tedafüi bir blok tc~kili e. 

Diler taraftan, Hltlerin, dahJt 
oa Hnt için Avuturyadan elini çek. 
...... ~evuJI rörUnmedltl ve ltalyan. 
lara karp bu huuata bir taahhUd~ 
slrmedlft rivayet edilmektedir. 

Makamı iktidara gelmiye çalıp.n par- aaslarını hazırlamaktır.,, 
U Irakın tam istiklalini latemekte ve 
tngtıtere ile herhangi bir anlatma Y~ H b • t • th L 
pılmaaına muhalif bulunmaktadır. a CŞIS a 0 l D l a K 1 

YENi B.4.ŞVEKIL B. HiKMET 

• • • BtJLBYMAN y I R 
Londra, 30 (A.A.> - Kalıireden Uf!OS a'Vlja, omanya, 

.l1111 muele etrafında Daily Ex. 
PNM ıuau yazıyor: buraya gelen bir habere ıöre, Bal· Lehistan tarafından da 

•»art ıUnlUk hummalı bir mUu 
kınden 90nra bathca Italyan - Al. 
maa ... ıelırl, yani ATUturyanın 
latlkball .,, paranın kıymetten dUttl. 
rtUm••I dola)'Jallt mahvolan ti caretl 
d81tltntık muelelerl oldutu ılbi 

datta bir darbel hUkOmet olmut ve tanınacakmış 
hUldlmet değipnlıtlr. Yeni hüktllnet'i 
B. Hikmet SUleyma.n tetkll etmiftir. 
Ehemmiyetli hiç blr ha.dlae olmamıe
tır. ır.Jci hi.iktllnet, ukert tedbirler 
tehdidi altmda i8Uf a etmietir. 

dart11aktadır.,, Mareıal Petain 
l81'ANYOL SAHiLLERi MESELE. F h .. k A • 

sıNoE ransada u umetı 
Dally Expreu ıazetuinde okun. 

••ıtv: . ele alacakmıc 
İtalyan hariciye naun Kont Ctano. Y 

nan Alman7aya rttme~d esnurnda Paril, 30 - B. Ga.tave Herve 
Garbi Akdenlıde atatokorJ muhafaza "Vlctolre. ıa1ttelindekl bir makale. 
için bir İtalyan _ Alman protoko]jj sinde ,bir ?ç aya. kadar Mar~-~l 
im~landıfl hakkındaki havadisin, Petaln in huktlmetı ele geçirecegını 
- Londra diplomatik mahafilinden yazmaktadır. 
gelen malQmata nasaran _ dofru ol Makale muharririnin dedlfiae na. 
du:?u anlaıılmaktadrr. . zaran, Marepl, iktidan elt aldıktan 

Bu sureile lspanyol harbine &ÖSt4:. sonra Franaa ile Alm&11ya arasında 
rece'lfJj •~lt•T"te mukabil A!man bir aaı.,_. )'apacaktrr. l'ra .. ullu 
vaya Ş{riıaıt Afrikada Ye İtalya.ya Ba: ne zamandanberi böyle bir anlqmn. 
lear ,.ıfalannda birer deniz' üssü va. ya taraftardır. 

dedit:ti~i yolundaki haberler hUkOm. Fransa yenı· harp 
8UE kalmaktadır. 

w ae : = 
Küçük Anlaşma 

Çek • Romen temaslara 
Budapeşte, 30 (A.~) - Dı§ i§leri 

1Nlka.ıtı B. Kanya, fiyan ve mebusan 
•eclisleri dış işleri encümeni buzu. 
runcla beyanatta bulunarak eıcüll\I~ 
demiftir ki: 

Macaristan bundan böyle kendisi. 
ne ta111 hukuk müsavati tanınmadıkça 
BllAJwılanma hakkında hiç bir kon. 
ferao.sa iştirak etmiyecektir. 

Maearistan, hiç bir memlekete kal'. 
il kin beılltmemekte ve Küçük Antant 
dnletleri ile de uzlaşmak için on altı 
Hlltdeaberi ufra!lmaktadır. 

PRA.G GORlJŞMELERI 

gemileri yaptırıyor 
Paris, 30 (A.A.) - lyi malUnıat 

almakta olan ma.hafilde bllkfımetin 

bahriye nazırı ta.ra.fmdan verilıni' ~ 
lan 1937 1811e9ine ait bahri programı 
tasvip et.m~ olduiu beyan olunmakta.. 
dır. 

Programda tonaj yektlnu 4.7.000e 
baliğ olan 51 cüzü tamın inpsı derpif 
edilmektedlr. Bu cilzü tanılardan biri 
1.000 tonluk bir kruvazör, 1850 şer 
tonluk 2 muhrip, 1.000 er tonluk muh .. 
ripler, 1500 tonluk Uç denizaltı, husu. 
st tipte sahil muhafızı dlğer iki deni· 
zaltı, 28 tarak gemlısl, gambotlar ve 
denizaltı avcı gemileridir. 

Program, yeni hattı harp gemileri 
iDf8Sıru derpi§ etmemektedir. 

Pras, 30 (A.A.) - Kral Karol, B. [ 
Jluaryki ziyaret etmfı ve Sokollanıe Kısa Harici Haberler J 
merkez evini gezmiştir. Bildhare re. 
ilieamhur Beneş ile, hassatan iki • KRAL BORtS dün Alman kruva· 
memleketi Ye KUçUk .Antantı alaka. zörü Emden'i ziyaret etmiş ve mera • 
dar e«len meseleler üzerinde görüş. simle karıılanmııtır. Kral, gemi ku • 
•e1erde bulunmu~tur. mandam ve yüksek .ıabitlerinin delalc· 

B. Krofta da .n. Antontmco ile u. ti ile Emden'i ecımittir. 
* SAN FRANSISCQ'da deniz sendi· 

nn ırıUddet ıörüşmüştür. iki devlet 
reUI ile iki devlet adamı arasında bit. kalan Nevyork liman amelesinin grevi. 

ne tesanüt g!Sstermek için grev llAn ~
tin meseleler üzerinde gerek takibe. 
dil .. Uall.r' lfrek iltlhdaf edilen 

deceklerdi. Bu crev Paaifik deni.ıi 1a • 

hillerinde 37 bin iıçiye tamlldir. 
PJtler hakkında tam bir mutabakat • ESKİ iNGtLtZ hava bakanı Lord 
huıt olmaıtur. Londonderry, hu•u•t bir tayyare ile 

Kral Karo), Küçük Antant bf rlif1• Berlinden Parlae ııelmiıtir. 
rıln d"ha ziyade kuvvetlendlrllmeı;ıl -------------
.,. daha açık bir ıekflde teceJJI ~tmt. len bir mektup, burUnkU bUtUn mut. 
ıl anuunda bulunmuıt•ır. Bu ae. lelerin bu müzakerelerde tetkik edil 
heptea UnUmUıdekl aylar zarfında, H. dltfnl haber ffrmektedlr. Beynelmi. 
HodH tarafından "Mutlak tesanüt.. Jel çerçlve içinde KUçUk Antantııt ay. 
illye taYalf olunan bir ılyastt takip nı siyasayı takip etm .. ı lUıumu üze. 
olunmıaı beklenmektedir. rinde tamamlyle müttefik kahnmı,. 

ANTONA'SCONUN BEYANAT/ tır. 
BGlcHft 80 (A.A.) - Bu aabah ç•. UniveraUI ıazeteal, konuıulan btt. 

bn bOtan 1ra1eteler, Roml\nya Krl\. tUn meseleler illerinde tam bir an 
bu Prasda yapılan hanretll hU.nU latma huıl olmaaından bUytik bir 
•nıa ve yapılan mUınkcrelerin ~. memnuniyet duyan B. Antoneaconun 
...._fyetfnf mevıuu bnhıııe devam et. beyanatını nefretmekte Ye "Hl~ bit 

Daily Express gazetesi :>azıyor: 

Yugoalavya, Romanya, Lehi.sta. 
nın Habeşistan üzerinde lta1yan ha. 
kimiyetini bu hafta namen tanrmala. 
rı be\:leniyor. Bu suretle Almanyayı 
takip etmiş olacaklardır. 

Altı istasyon 
daha açılıyor 

Cumhuriyetimizin feyizli semere. 
Jerlndeıı bl_ıine daha kavuıuyoruz. 
Yarın altı yeni ista9yonu birbirine 
bağlıyan iki hatta bir yenisi daha ila. 
ve edilerek bu hatlarda nakliyata 
ba§lanacaktır. 

Ba alta latuyoa .. a dlrdtl SL 
vu - Erı.urum hattı üzerindedir. 
Hattın Eskiköy, Karagöl, Kavaklı, 

ve bu hattın Malatya hattile birleşti. 
ğl nokta oJan Çetinkaya istasyonları 
yeni açılan kısının istasyonlarını te~. 
ktl etmektedir. 

Difer istasyonlar, Malatya - Çe. 
tlnkaya hattı ilzerindedlr. Bunlar da 
Kesi~köprü ve Hekimhan istasyonla. 
rıdır. 

Sivas - Erzurum battı üzerinde 
yeni i45tasyon1arda şimdilik haftada 
iki defa pazartesi ,.e perşcıRbe günle. 
ıi, Malatya - Çetinkaya hattında 

a~tlan istasyonlar arasında da - gc. 
ne şimdilik - haftada bir defa per. 
şembe günleri tren işliyecektir. 

ispanyadan 
alacaklı tacirler 

ispanyaya isyandan evvel gönde. 
rilmlş mallara alt paraların Merkc~ 
Bankıun tarafından ihracatçılara teY. 
zl edilmesine başlandığını yazmıştık 
Fakat Merkez Bsnkası tediye işlerini 
daha muntazam bir şekilde yapma\\ 
için tımdillk tehir etmiştir. Tianka, 
alacaklı tacirlerin i!'!lm n alacak mlk. 
danm muhtevi bir liste hazırhyaca!< 
tır. Bunun için de lJankaya müraca 
at eden ihracatçıların isimleri tesM• 
edilmektedir. 

MusıoUni işçilere 
nutuk sÖIJledi 

Milino, 30 (A.A.) - B. Mu•aollni 
buıUn öileden ıonra Alfarouco'daki o
tomobil ve tayyare motörU f abrikaaınr 
ıesmiıtlr. !tçilere hitaben •öyledili bir 
nutukta B. Mu11ollni escUmle demiı • 
tir ki: 

"Coıkunlufunuı ve haleti ruhiye • 
ni.ı ordu tefi ol&n benim için çift bir 
ttminattrr. Bana bildirecek bir ıeylniz 
varu derhal bildirmeniıe mUsaade edi· 
yorum.11 

•ekıedlrltr. şey bizi ayırmıyor. bl1lkhı her şe~·. 
Pragdan Universül gazetesiM re. bizi birlettlrlyor.,. demektedir. ı 

B. Munolinl bundan ıonra. diler 
ba::ı fabrlkalan gezmig, cerek amele ve 
gerek: sokaklara toplanmı~ olan nhali 
tarafından tezahüratla sel!mlanmrıtır. 

Cumuriyet Bayramının 
ikinci 

Ankvı. 30 (Telefonla) - Cumuri. 
yet bayramı törenleri devam ediyor. 
Bugün Türkapor kunım.unun eahaiye
ti hUkmiyeeinin Partiye Aza olarak 
kabulü münasebetiyle Türk sporcula
rı tarafından tezahünı.t yapılmış ve 
Zafer abidesine çelenk konulmuştur. 

Bu münasebetle Ankara vali ve 
Parti başkanı Tandoğan taralmdan 
bir çay ziyafeti verilml§tlr. Ziyafette 
Parti ilyönkurul i'ızalan, Türkspor ku
rumu azaları ve kabul mümessilll'rl 
bulunmuşlardır. 

Bugün sa.at l 4 de Halkevl önilndE 
toplanan köylüler ve izciler ve Anka· 
ra halkı mümessilleri §ehitlfğe gitm:~ 
ler, orada Ankara merkrz kumandar.ı 
Demir Ali ve bir askeri inzibat kıta.c;ı 
tarafından karşılanmışlar ve şehitliğe 

•• •• gunu 
milli bayramı tarihine tesadüf etrı-ektİ 
olduğuna işaret etmektedirler. 

BAYRAMIMIZ VE DICER 
DEVLETLER 

Stokholm, 30 (A.A..) - ( umhuriyt. 
tin 13 Uncu yıl dönUmU "i:nase'' etil• 
Türkiye clçilijinde büyük hir kabul 
resmi yapılmıf. saray Mareşa : ; ile 
bir çok İsveç ricali. maruf simalar 
ve mevcut kor diplomatil\ azası k1'• 
bulde haıır bulunmu§lardır. Kabul 
resmine iştirak eden konuklar 300 deli 
fazlJ\ idi. 

Atatürkün sağlık ve mutluluklarl 
\'e Türk utwıunun ytiksehr.esi şerefi • 
ne içilmiş ,.e kabul re~mi pek parla1r 
olmuş. büyük bir neşe içinde geç , .• ~. 
te kadar siirmüştür. 

çelenkler koymuşlardır. Bu merasime -------------
mızıka ve bir bölill< asker de iştirak 
etmiştir . 

Cuınuriyet bayramı memleketin 
her :Köşesinde büyük terahüratla kut 
!anmaktadır. 

Her tarafta bir yıl içinde b~rılmıı; 
ve başarılmakta. olan işlerin bfllnçc
su halka izah edilmiş, yeni kurulan 
enstitUlerin, yapılan mekteplerin. yol
ların, kurutulan bata.ldıklarm, kanal
ların, su ve elektrik tcslıatmın açılma 
ve temel atma törenleri yaprlmı§tır. 

EDiRNE CUMURIYET KIZ ENSTI. 
TVStJ AÇILDI 

:E<tirne, 30 (KURUN) - Büyük 
bir himmetle meydana getirilen Cu· 
muriyet Ku: enstitüsünün açılma tö
reni bugün yapılmı3tır. Törende gene
ral Dirik, vali Şahinbq olmak ii1.ere 
kadınlı edkekll giU.edie bir davetli 
kütlesi hazır bulunuyordu. 

Yunanistanın 1 ürk 
elçi/ilinde merasim 
yapıldı 

Atina, 30 (Huauııl) - TUrklye 
Cumhuriyeti yıl dinimi dUa •rada 
bUyU'ı< merasimle kutlulandı. Türk\. 
ye elçiai Ruşen Eşref Yunan hUkOme. 
tinin, kor diplomat'in ve TUrk ko1o. 
nisinin tebriklerini ı,abul etti. Tüf. 
kiye elçiliflnde yapılan resmi kabul. 
de Başvekil Metaksu, veklller, 7Uk 
sek hUkftmet nıemurları ve aakerl ku. 
mandanlar ile bir çok diplomatlar, 

lngiliz Kralı 
Bir aeneki aiyast h«2dlse• 

lerden b•h•eder ken 

Bojazıar mese esini iyi 
bir misai sayıı;or 

I..ondra, 30 (A.A. l - Kral Edvar 
dın bir mektubu ile parlamentoııuO 
toplantısı 3 ikincite§rine tehir edil• 
miştir. Bu mektubunda kral tahta ge4 
tiği tarlhtenberi ilk defa olarak pa.P 
lamento balarına hit.a.p ettiğini kaY• 
det.mektedir. 

Müteveffa b&buını hürmetle and 
ve imparatorluğun bUtün UlkelerindeJI 
gelen sadakat nişanelerini kaydede' 
'{ra.l, ecnebi devletlerile olan mUnase' 
betlerinin eskisi gibi doetane olduğıl
nu ilave etmektedir. J{ral bu meyan<i' 
İngiltere ile Mısır araaında yeni bit 
m.tınuebet devresi açacak olan Ytııt' 
lngiliz ittifak muahedesini zikretme~' 
tedir. 

Bofazla.r konferansının mU.bet fJJ1 

Uceal ltl için m•'ut, blr misal ~ 
etm.ktedlr. Kralm elçileri, Loka1""° 
muahed~inl ima eden bet devteıt!d' 
konf erana halinde toplanmaları ıcı
mUzakerelere gtrtemlt bulunma.ktadJt' 
tar. 23 temmuma lnglltere, Franaa ~ 
Belçika arumda imza edilen bir ast' 
latma MUI Ur.erinde cereyan eden bd 
mtlakereler elyevm devam etmekti' 
dlr. 

Atina ve Pirenin en mUmtaı phalyet. --------------
teri bulundular. 

Atına, 30 (A.A.) - Atlna ıjan11 

bildiriyor: 
Gazeteler, Tilrk Milli Bayramı hık· 

kında yazılar yuarak batta Kamll A
tatUrk olmak üzere bidayette bir avuç 
insanın g8ıtermiı oldukları bilyük cay 
retleri hatırlatmaktadır. Bir çok cue • 
telcr, Türk Millt Bayramından bahıe • 
derken Balkan miiletlcri ıraaındaki an· 
tanta baıtangıç noktnı teıldl eden 
Türk - Yunan Ankara paktının lm.ıa • 
Si yıldönUmünUn de bir cUn farkla TUrk 

Parista yeni 
çarpışmalar oldu 

Paris, 30 (A.A.) - Albay De la 
Rok'un Fransız !08yal partial tara. 
fından J>arisin varoılarının Choia) 
le Rai'da tertip edilmiş olan miting 
c3nasında bir takım hadiseler olmuş 
tur. 1\:omlinistler mukabil nUmayi~. 
Jer y:ıpmı~lar \·e De la Rokun' taraf. 
tarları ile çarpışmışlardrr. 

Sor;ıyal parti mensuplarından 300 
kişi bir gara.fa sığınmışlardır. Bun. 
tarın üzerinde polis, bir ~ok 90palar. 
muhtelif sill\htnr bulmuş. '1 kişi te\·. 
klf cdilml~tir. 

KRALCI GAZETENiN REiSi 
TEVKiF b'DILDI 

Paris, 30 (A.A.) - Kraliyet taraf. 
tarı Action Françai.ııe gazetesinin di. 
rektörü Charles Maurru dUn akpm 
bir lokantadan çıkarken tevkif edil. 
mfştir. 

Maura.s, katle teşvik cürmünden 
dolayı hapse mahkGm edilmişti. Dün 
tiğleden sonra temyi7. mahkemal Ma. 
11ras.,nn milr:ıcaahnı reddPtmiş oldu . 
f.undan. muhnrrir derhal hapishan•. 
ye götiirUlmüştür. 

Alman ta1Jvareleri 
Rados'a ufra9bile
cekle,. mi? 
Atlna, 30 (Huaual) - Bir çok ,.. 

zetelerde, ltaJyanın oa iki adadan bfl 
kUçUtUnU U..U bahrt yapmak uıet• 
Almanyaya terketmd• razı oldur' 
hakkında haberler iıttlfllr etmlıtl. 

Sallhlyettar makamlar bu ha biti 
kati olarak tekılp eiterek yalnıs "'· 
mann tle Aa7a aruında ltl•ır•kt• 
balunan Alman tayyarelerinin Fcflol 
adasına inmelerine halvanrn "'~ 
adı ettlttnt llylemektedlrler. 

DENiZ TICA.RBT MURARBASLA· 
RININ TETICIKLBRI DEVAM 

&DiYOR 

Atina, 30 (Huusf) - Rurada bO·· 
lunan Balkan devletierl dtnlz tıesr1f-1' ,. 
ti kon111eyl murahhaslıtn dUn saba ., 
yin Pire limanında te•kfkatta but~~ 
mu~Jar, !'!~Mm Uzerf trenle Sel:\111 

ıritmt,lerdlr. 
t Jf. 

M·ırahhıt.1lar, SelAnlkte aerbfıl ra' 
man mTntakuında tetklkatta bald • 
caklardır. 

YUNANULAR M TAlılM TA~· 
YARESI DAHA. YAPl'YORLA,. .,._,. 
Atfna, 30 (HU8usf} - Yanan ti" 

hava mUstep.rı P&Marls. hUkGnte ,. 
yeniden 30 talim tayyaresi yapt'~=fll 
ta karar verdiftnl .,, bu tayyarr •.• ,. 
Falert!ekl tayyare fabrlka.•ında 

1 ı • r. 
tırılacağını ra1etedlere söylem 

MEMUR TERFiLERi GERiYi 
KALDI f 

Atlna, 30 (Huul) - T._-r~,. 
maksadile bütün memur terfıter ,l'e 
bir sene sonraya talikine hUkCnıe • 
karar verilmlıtlr. 
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Avrupa Postası il 
Son !!Ünlerde çıkan teh

likeli uqdurmalardan 

Sov etler Karadeniz filosu 
için Fransızların Akdeniz 

limanlarını istemiş! 

j lstanbul l/eni bir meklev daha kazandı 

ı Bakırköy orta oku 
Daily Herald diplomatik muhabiri 

l'auyor: 
be değmiyecck kadıır manasız oldu. 
ğunu bildiriyor. 

in açı ı 
k .Ademi müdahale komıtesinin bir 

1 
a~ar vermek hususundaki gecikme. 

1erı::ıden istifade ederek faşist devle!. 

1 
er bir çok endişe uyandırıcı riv:ıyet. 

1 
er çıkarmaktadır. Bun~a•·dan bazı 
arı inanılmıyacnk derec<.'dc garip 

Diğer bir garip rh·ayct de Sovyet 
resmi seyahat bürosu Inturistin 20 .......... - •. • 
bin liomünistten mürekkep bir ordu. 
nun lspanyayn gönderilmesi için te.:-. 
tibat nldığıdır. 

Bu suretle Bakırköylülerin en büqük 
ihtıyaçlarlndan biri temin edilmiş otuyor 

Şeylerdir. 

k S?ylendiğin? g~rc, Sovyet Rusya, 
endı Karadenız fılosu iı:ın Fransa 

~ın Akdeniz liman !arını üs o1aralt 
UHanmak Uzere Fransaya müracaat 

etmiş, ve :Fransa, bugünkü vaziyrtir: 
lttevcut Fransız - Sovyet misakı 
i~Plcın dahiline girmediği müta1ea 
sııe bu ~klifi reddetmiştir. 
d" _Fransız resmi mahafili bu hal'a. 
tsın doğru olmadığını ·öy1üyor, V<' 

~ro ko,·a ndına konuşan biri de tekzi. 

ROCAZDAN AKDENIZE U SOVYE1' 
ŞII,ERI GEÇlf-1/~.' 

Daily Mail gazetc.cıinc },o;; tan bul da, 
yazılıyor: 

Tiirk liman· kayıtlarına göre, teş. 
rinievvel ayı içinde on dört tam yük. 
1ü Sovyet şilebi, Akdenizc doğru geç. 
mek üzere Karadeniz boğazından gec. 

Turrm tiyatrosunda çocuklara lıcdiye 
dağıtılıyor 

ISTANBULDA 
miştir. Baqramın ıkinci ~ünü de 

Gidecekleri yerler arasında lspan. b k 1 

yol hükOmetine ait limanlardan Ali. agnı ÜyÜ neş e 
kante ve Kastncend vardır. içinde geçti 

lng· liz ralı Ameri
ev enecekmiş 1·a ı ile 

Cumhuriyet bayramının dün ikin. 
ci günüydü. Bu münasebetle Halk. 
evleri tarafından halk için hazırla. 
nan türlü eğlencelere devam edilmiş. 
tir. Bu eğlenceler arasınc\a Eminönü 
Halke,·i, ilk okullarda oirnyan fakir 
çocuklar için Turan ti:>:atrosunda bir 
müsamere Yermiştir. 

Geçen gün bir çok Amerikan ga. 
ıtlteıeri ile Amerikanın altı yüz rarl. 
l"o istasyonu bütün dünyayı, bilhas. 
h.a İngiltereyi hayrette bırakan bir 

aber verdi. 

tı'· lngiJiz Kralı Sekizinci Edvard, ö. 
S~l'tlUzdeki haziranda l\listers Ernest 

ll'tlp on'Ja evlenecektir. 

Müsamereye Eminönii kazasına 

bağh bulunan bütün ilk okullar sor. 
den fazla talebe ile iştirak etmişler, 
en·eıa istiklfıl marşı söylenmiş, daha 
sonra Halke,·leri temsil kolu tarafın. 
dan Zor nikah piyesi temsil edilerek 
bir d~ Karagöz oynatılmıştır. 

Bakırl•öy ortaok"'ltlunun açılmasında bulımankır ve mektebin ta!cbclcri 

illa Atısters Ernest Sim~ on, uzun za. 
l> ndanberi lngilwrede dikkaw ~.ar. 
an 'kibar ve şık bir Amcrika1rdır. 

b lttaı beşinci Geo!'gc zamanından. 
r ~arayın müda,·imlcri sırasına gi. 
,.en fisters Simpson .bu raL. Kral Ed. 

A:> rıca biitlin talebeye -:>eker. def. 
ter. ka]l'm. kumbara g1'•i hedi~·cler 
,.<'rilmiştir. 

BJ yıl şehrimizin orta okul ihtiyn. 
cı diğer yıllara na1..aran daha fazla. 
dır. Du durumu göz önüne alan Kül. 
tür Bakanlığı lstanbulda bu ders Y!
]ı başında yeniden beş orta okul da. 
ha açmıştır. Du açılan orta okullar. 

IJay Selim okulun açılış törenini yap. 
mış, kurdcliiyı kesmiştir. 

Davctıilerc okul gezdirilmiş n• 
liendilerine öğretmenler tarafındnı1 
izahat verilmiştir. 

:x 

tı ôtdrn Akdeniz sevahatinde kendisi. 1 

e tefakat etmiştir. 

Bugün de saat 17 de Cağaloğlur... 

daki çocuk kütüphanesinde bir top. 
lnnb ynpılncak \'C ~ocuklarn kitap da. 
ğıtılacaktır. 

dan biri de llakırköyündedir. ŞlRKETl HA YRlYENlN T ALE· 
Bakırköy ortn okulunun bina.~ı köy BELERE YENi BiR KOLA YLIGI 

halkı tarafından temin edilmiştir. Şirketi Hayriye mektep talebelcrı 
Bir aydanberi de,·am eden hazırlıklaı için yeni bir karar almıştır: TaJebekr 

da l\:alrn bu Ameriknh kadına arka. 

1 §lıgrnda verdiği mevki, son gün. 
ı:de Londrada Mister~ Simpsonun 
f>t;a.srndan ayrılmak için açtığı da,·:ı 

SÜRP AGOP ARSASINDA NE tamamlanmıs ,.c dün okul törenle a. 
~ şimdiye kadar yalnız mektep günle-

y APILACAK? ~ılmıştır. rinde pasolardan istifade ediyorlar 

11 kı Arnerikada bu şn::rianrn çıkması 
a sebep olmuştur. 

Mistcrs Erncst Simpson 

kendi kanından olmıyan hirile evlcı•. 
memiştir. Uununla beraber -,aray 
mahafilinde bu şayianın doğru olma. 
dığı söylenmektedir. 

Surp Agop mezarlığı sahasına ait Törene tam snat 15,30 da talebe. diğer günler buna müsaade edilmiyor 
davanın belediye tarafından kazanı). nin ~öylediği l.stiklfıl mar:,-ile başlan. du. Şirket çocukların gezmek \'e eğ. 
masmı müteakip arsanın tapusu bele- mış ye daha sonra okulun Fransızca lenmek ihtiynçlnrmı göz önüne ala
diye namına çıkarılmıştı; fakat arsa- öğ'retmeni ve edip merhum Cenah rak cumartesi, paznr ve bayram gün
ya ait hala bir takım pürüzlü mcsc- Şahabettinin km Bayan Şivezat bir leri için de yeni bir paso ihdas etmiş. 
leler bulunmaktadır. Bu arada olmak 

>Ukllu haber en fazın Jngilterede bii 
~ bır akis doğurmuştur. Çünkü. 

111diye kadar hiç bir İngiliz kralı, 
~öylev \ermiştir. Bayan Şıvezat, pek tir. 

üzere garaj ve ~ddc üstü bazı emlfı- -----...----------

1 • ı• Al alkışlanan ~öyle,·inde denıiştir ki: 
O • • "- Bakırköy kasnbası Ye çevre.s: gı ı Z m an an kin ait olduğu cihetler henüz tayin 

edilmemiştir. Belediye bu pürüzlü iş-
leri de tamamladıktan sonra arsayı i~in hayati bir mesele haline geleıı 

)aşması hazırlanıyor orta okulun açılması işi, 20 senelik parçalara ayırarak şehircilik mütehas 
sısmın da fikrini alacak ve satılığa bir uğraşmanın mnhırnlüdür. Bu mu. 

1'\an I •J • t • · ı· k k d" · • · · 1 çıkarncaktır. Bununla beraber mu··te- vaCfakiyctin de her hayırlı işte oldu. d ız .. ntransıgeant gaze csm ıne ·arı:ı ·en ısıne en l)'ı sıper o a. 
~tı: ' · • :r ğu gibi Cumhuriyet idaresine nasip cağını düşünüyor. hassısm arsayı ifraz suretile sattır-

ijı. il. llibhentrop dün Londraya, elçi. Nitekim, B. ,·on Uihbentropun pren. mıyacağı söylenmektedir. Buradan olduğunu görmekle :ıyrıc.t hir iftihn; 
1\ va · · ·r d Ye ze' k duyuyoruz .• le,. tıfcsinin başına gcl'.li. Pek ace. sip olarak ortaya koymnğı ihmal et. başka herhangi bir suretle ıstı a e 
~~ ı·· edı"leccktir. Ba~ an Sivczattan sonra iki küc;iil-: ~Uhı .• uzum görmediği anlaşılıyor. mediği bir şey \'ar: "Avrupayı ,.e -

d ... ·:"'u bu vazifeye tayin edileli nere. Britanya imparatorluğunu tehdit e. MUDANYA SEFERLERi J.;rz tale}le iki ,iir okumuş w hunu mil. 
" ı e ·· te.akip okut direktörü Ilay Kazım da bir "h uç sene olacak. Bu geçikme den tek tehlike, komünizmin yayılma Devlet Dcmiryollan idaresinin ~hi- .. 

1 
t 

)'ı'h 1 
lllaldcn ileri geli'-·or zannetme. sıdır.,, Bundan Britanya imparator. soz a mı~ ır: 

·• )) J danya için yapa.cağını yazdığımız kış ~ı-..~1 İplomat, sahneve rıkmadan Jugwu da bizim kadar emi:1, di'-·e ila /l.-11" NAZIM ANLAT/YOR 
• v., ha J ~ J tarifesinin tatbikine yarından itiba-

1\i b k zı_ hadiselerin ''ukua gelmes!. ve etti \'l': .. Jki memkke~in bu rnüt. ren başlanacaktır. Bu tarife ile kış "- Bir çok senell'rdenberi bekle . 
ho~ge ledı: lspnnyol hiikumetinin hiş hastalığa karşı miicadele etmek mevsimi müddetince Mudanyaya haf- nen orta okulun açılma törenini .se. 
l'ar1ı:n~ Uğraması, Jlelçil\anın bitn. için flirle~mesi .. teklifinde bulundu. tada dört posta kalkacak, bunlardan Yİll(:te görüyoruz. mr iki aydanheri 
tıun ıı:a~arını vermesi, Kont Çianc. Şüphe etmiyelim: Bu te:klif mü.~. biri ayni gün, bl.rl 1stanbuldan kalk- yurdun bu güzel bölgesinin her ye. 

ln . r_lın ziyareti. it cernpla karşılanacak İngiltere tığının ertesi günü şehrimize dönecek. rinde orta okul neşesini f"ezmenH'k 
ltoııu gı~ız gazeteleri B. von Ribben. Avrupanın garbında sulh elmasını is diğer ikisi Armutluya uğnyarak ge- k:-ıhil değildi. Halk. ne : .. tediğini 1'i. 

KISA HABERLER 

ı-::asap dUkktnlan yakmdıı tefU§ edilerek 
etlerin teşhir olunduğu yerlerin çini ile do. 

~cnlp döııcnmcdiğl ltontrol edilecektir. 
• Ylltıyct ve belediye baytar mUdUrlUğU 

ta tarafmdan yapılmaya b&§lanıı.ıı nıamla 

mücadele bu ay sonunda nihayet bulacak • 
tır. Şimdiye kadar Uç bine yakın hnyvanm 
gözüne lnsUlln enzeltsiyonu yapılm~tır. 

~ Geçen sene dünya plyaaa.sına nrze<le • 
rclt tanıttığımız elmalarımız için bu trorıe bir 
ı;ok mcmlekeUerde.n talf'plcr vuku bulmuş _ 
tur. Türkofıa bu sene elma ihraç vnziyeUnı 
ycnldcn tetkik ettirecektir. • 

"' TUrkoflsln blldlrdiit{ne göre bazı İU\l • 
yan mUes.sese:lcrl bizden yulaf, beyaz fa • 
ııulyc, mercimek. nohut 'e saire atmak is • 
tcmektedirlcr. 

• Tramvay şirketi altı.kadar makamlnrı\ 

rnUracnat cdecrk bnzan cUrmU meşhut \"ak. 
nlarmm lcsblU Bll'asmda tram\-aylann bir 
iki cat sc!erôen kalmak tehlikesi başgös. 
tenliğini ileri sUrmUş, ve bazı istisnai mu. l'edı'". il •Ik sözlerini ehemrni,·etle nes. ter \'e c:!lrkta ne olursa olsun al dırı:· lecektir. 1 )erek orin okul istiyordu ... JOr) • ~ -.r-

(!}çtg. ar. Almanyanın 'eni Londm etmez. Daha.şimdiden, Rusyayı mü.--------------- Bay. •azım, bundan ı;:onra Tiakır. ---------------
1 bu •• 

. "Aı sozlerile şöyle diyor: dafan etmek için L,,c karışmak lazım bütün dünyaya kabul ettirmeğe kal. köy okulunun ~çılmn:-ı kin kaza pa .-. 

ameleler istemiştir. 

1 
teltt ~anya lngiıterenin dostluğunu gelip gelmediğini düşünmek bile b.te. kar. Fakat İngilizlerin t.deti. müş. tisinin yaptığı hararetli .. alışmalar. 

ler d: 1edir. Zannedersem lngiliz. miyor. Ilu siyasetin çok i!eri görüş. külatı günü gününe halletmektir ,.,., dan hahsetmis. Kültür Bakanlığının 
l)0~ lrnnn dostluğunu isterler.,, lü lıir siyaset olduğunu . öyJemiyo. uzak hesapları se,-ml'Zler. \'C kiiltiir direktörlüğüniin de okulun 

d.() tı .. ~ru. Almanya lngilterenin rum. Çünkü, Almanya !mparatorlu Bir İngiliz - .Alman anla;ması ı tesisi için elden gelen biitiin yardım. 
(1,.. "b'1lı1u • t· . • 1 ı ~erınd ıs ıyor. "Mcın Rampf,. ğunu şarka doğru uzatır:;a o kadar hazırlanıyor. Bun< an emin olalım. lan e-.irgemc<liklrrini anlatnu~tır. 
~ilde ~- llitıer hunu müsbet bir se büyük bir kuv\'(.'t kn1.anır J:i arzusunu 1 Gallus Söylevlerden sonra P.trti başkal'ı 
~arp \·ıı~Jerniştir. llitler, yeni l~ir ----------------------------.--------------------

~·,~d:.~:;i~~/:::::;~~::;";:~~:·:; 1 H A L K I N D . L E K L E ~ ı· ~I 
<lta haz~odr. nunun için. fedakar1ı?•. ~ 

l)· ~ .ır ır. 

ltı ıger t • • 1 "' kt aııvarı arnft.an, İngiltere de AL u·car getırmı yen em a an 
tıtııı e~n . dostluğunu ;:;;tiyor. Bu. 

• 
vergı ahnmamah,, 

{!h bı ('\"\'(')" ... w "k" 1 1. d ki ı b" 1 k 1 l\a••e için .ı şu: ~n aşng-ı ı ·ı mzası 11.ı e .sn · ı o an ır o rnyucurnuz, ·onuşu . 
1_ liııd «skcri bnktmda ı zaiftir btı mnsı h•ıkikaten !azım olan lıir çok meseleler arasında 
1( en k _ • ' 
trakter· orı\uroı-. ~oınn, Alma" bilha.."c;11 şu meseleyi ileri sürerek dü~üncel~rlni kı~ac:ı 
h ~il d::ıh 1 

onun fı'rnn~ız knrakteritı. anlatıy:>r: 
al.et, ~tiYade hos•ma g-'rliyor. 1\'i. "- Kamutay )·eni c..eııc faaliyetine hemen 

lllanyanın lıir di!nyn ihtiJa. haşlamak iiz<.'Te nu mü11asebetle me:nlcketin 
hemen 

umumi 

m<.'nfaatini alfık:ı dar eden bir meseleye nazarı dikkati. 
nizi çekmek istiyorum: !\tcmlekette boş olup icar g.'! 

tirmiyen bir çok l'mUık var. Bunlardan kirada o]arı 
emlak gibi vergi alınması zararı mucip oluyor. Bu ı.a . 
rarrn İlale.si i~in ic:.ır getirmiyen boş emlakten Yergi 
ahnmama~1. ara~a bir kanunla temin olunamaz mı?.,. 

G('çmiş Kurun/ar 

V AKIT 31 Teşrinievvel 923 
ŞAH 1SMA1L1N KArlLt 

Şah lsnıailin katli hadisesi 1wk1ı.•ın
da icra edilen adliye tahl.."il:att ilerle
mektedir. Jlu1ıakcmcye 6 tc§?'inisa11i 
pa::ar günü ba§ltınacaktır. Muhakeme 
günü gerclc saloncla, gerek koridorlar
da tcda-Oiri inzibatiye a1maoak ve bü
yük T:akıbalığa mcyiür.n vmilmfyecek
tir. 

Bir düzeltme 
ı.;nelki gün gazetemizde intişar 

eden "Zaferler Panteonu,, başlıklı d!ı 
ya.zışıııın imzası bir sehh- netice.si o. 
larak maalesef girememiştir. Maka. 
lenin sahihi olnn İsmet Clukut"taıı 
özür cf lleriz. 





Anasını 
Kızını Al 
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iki günlük hülasa f 
Elli elli beş eene kadar ev

vel bir cığustoo ayının sabaM 
köprü üstündetfa.. Gelip geçen 
kalabalık arasında §akra.k bir 

ses duyuluyor: 
- Şem§iye, l&ttik; köprüye 

pul 'V6'Tclim. 
Herkes, Bacısı, H()()(JSı, efen

disi külhanbeyi bu billur sesin 
sahibine bakıyorlar. Kız, birisi
nin elediği gibi kahbe hun?.er 
'l«ular dilber... Fakat bir ara
lık birden acı bir çığlık kopu
yor: 

- Aman, yandım wruldum. 
Kız, ayni dakiknJJ.a kan re

van içinde köprüriü:n üstüne 
scrilmi§ .• Avucilc suratını tut
'1'1414, parmak1.arının arasından 
ka:n1.o:r f 1.§kınyor; gözleri 'Joa-
pa,'lı, yalnız çenesi oynuyor: 

- Efendi amca, Piç Edayı vurdular. 
Komiserdclri gözlerin tavukkarah, 

kulaklann da duvar olduğu anlaşıldı 

ya... O, yine sorguda: 
- Lebbey? .. Ne dedin evlnt? 
- Beybaba, Piç Eda yok mu? Hani 

§U köprü ispinozu dedikleri sulu, arsız 
kız .• tşte o, suratından hncamab yemiş! 

Mostralık komiseri beğenmezsiniz? .• 
Hacamat lafını duyar duymaz birden 
gözleri parlayıp dinçleşivennez mi? .• 
Harekete gelmez mi? 

- Ne hacamat mı?. Kimmiı o haca • 
mat edilen, evvela onu söyleyin baka
lıın, sonra da hacanınb edeni ... 

O kaçın kur'ası? .. Aklı fikri, çapra§ık 
noktalanh. .. Vunılan kimse, saray ta • 
knnı paıalardan ve beylerden, yahut 
ecnebi sefaretler mensupluından, frenk 
mirenk gibi tebayı ccnebiyedan biri ol -
tnasm .•• 

Vuran da her vnkitki gibi, 
saray köftecilerinden, Yıldızdaki Arna
vut yahut Arep t:ııburlnn haşnnlann -

- Beni vpran, beni vuran... dan biri mi? •• O zntn;in keyfiyet dallan-
d Sesi kesiliyor, aıkasıru getiremiyor-- dı budaklandı gitti. Artık ayıkla pirin-
"· cin ta§mı •.• 
Baımıdaki başörtü, 8.J"kasmdaki soluk l§in içyüzünü iyice anladrktan son -

etı~ kandan kıp kızıl kesilmişti. Ba- ra, komiser Efendi nefes aldı. Omuz 
~ ÇOrap&J:zdı. Çıplak ayaklarm • silkiyordu: 
~ Yeıneniler patlaktı. Şenl6iye lastik • - Ben de mühim bir mesele var san-

' ~Öprüye pullar etrafa dağdnufb. dun. Bir kaltak vurulmuı, bu kadar pn-
~ ICtz, 18, 19 unda kadar ıgösteriyor - tırtı gürültü 7.aİt be!. 
~ fltkat 14, 15 inden fazla değildi. Şimdiki derdi de bir an evvel kala -
' ~den evel serpihnif, gclİpmf bir balığı dağıbnak; içtimaın önünü al • 
~ iriszydi. Yukanda dediğimiz gibi, nnk ... tıte lbu cihetle köpürmeğe baJ • 
;,ıı takallılann, en kelli fellilerin ka - lanutb: 
~nı, gözdcrini kendine çevirtecek - Yahu, iburaya ne toplandınız? •. ö-
~e güzeldi. nü sonu bir $Okak sürtüğünü yarala • 
Çti~ üstündeki halk, bu acı acı mıtlllol', seyredilecek matah mı? •. Çırpı
\_. gı duyum:a derhal. oraya seğirtti- cı çayırında İp can.bazı oynamıyor. Ka-

... vaarn bağında ela orta oyunu yok. Çap-

~ia~~~' beyler, efendi kİ§iler bile kmm biri bir bacaksızın suratını kanat
·~;ratdc ara.ama kanpmfb. Kanlar i · tıysa kıyamet mi kopar?. Sayei ·şahane
~ ntnn Züleyha misali göriir gör. de o it oğlu itin yeri ee var: Mehter -
~- ~leri tıkanarak, ııafralan ka - hane; vurulan yellozun da: Hastane •.. 
li.-llU'ak, bu halb İ§liyen (habisi bidine) Birilan.i§ olan halk hiç a!dm~ etJni. 
~er nıtrıldanarnk savu§muılardı. yor, lapırdarmyordu bile .. Kız hala yer-

-ı,.._~ eleyip, erk dokuyan, başına de:rt de lbaygın; etrafı knndan göl. .• 
~ korkan tedbirliler, derakap - Patapat, patapat, patapat!. 
"-ı kaldınma atlayıp tabanı çoktan Bir kaç beygir e.ynğr .. 
~~ılar, her §eYe ibunın sokan, üs- Karaköydeki Aziziye lkarekoluna kim 
dt. du§~ düpneyene kan~n taktm haber vcrrni§Se venmı, karakol kuman
~ ~eklı, kadmlı, Ü§Ü§tükçe üıüı - danı paıa, en gözbcbcği ve eli aynğı 

! erdi. adamlarmdan birini yola salnuşb. 
lier ika.fadan bir laf: Kurada ibir düldülün beliniı çökert • 

- Adam mı vurulnnıı? .• Kimmiı bu? miı, ayaklan yere sürünen bir serko -
- Ayo] aar'uı tubnuı!.. miser, pe§inde iki polisle yeti~mişti. Bu 

' Dere gibi kanlan görmüyor mu • serkomiser de başka bir mostralık. 
8 büyükannn? Gökten yıldız toplıy.a.cak kadar boy--~:- . '1?·~ı, kimmiı dedin?.. Piç a - lu .•. Başınd::ıki cücük püs.küllü lmpka-

ra fes, go) knşın üstüne yıkık Ağzı bir 
~ ~ı>enin bu ikibete uğnyacağJ yana çarpık. Bir cmuzu yukan çıkık, 

Ydi zaten._ öbürü qağı sarkrlc... Haza tulum'h3cı 
:: liaketmiıtir ıılhk! ..• reisi ... 

~l !<aba.bat ölende mi öldürende mi Gclgelclim, göğaü ni~n ve madalya 
eı-. Ölendedir ölendeee! ile dopdolu... Oçüncü Mccidi, dördün-
-~ ' .. 
_ ~ 'ayın ondördü gibi de... CÜ Ot.mani, iftihar, Girit, bilmem ne 

'\iıı kah ehe) olsun, ayıbını toprak ört • madalynlan ..• 

- 8 .. Penin... Takım açım~ da sandık kapma knv-
~İhi t.. oy)e güpe gündüz, köprü üıtü gnsına ginşiyonnu" g!ıhi, narayı oosa -
Lı ...... oın bir :r 
.ı~ cıyağm arasında lbrçak ısal- rak kalaba.lığı yardı: 
dQ.. deitne babnyiğitin hara değil- - Aaayt, ne var, ne oluyor, Münkir 

- l<aJ Nckir mi çrktı? 
%tll iıi~ basanın ki Arap Abdul • Yerdekini görünce o da fosladı. Du-

- J<.e. • dak~annı krvmp yüz buruşturdu: 
' l"a Çarlcen herifi gönnütler. Yer - ( Ar1cası uar) 

,,~ına. Karmuccl &epeti gibi bir ---------....------

- 8cnnn tiı-~. gözüme ili~ti ama pek kes-

'~ nn... Zanıuma kalma Onikiler . 
~ '°llrıoz Mehmetti .. 

)'aıtdu. ~ hain dere gibi kanlar ala • 'de ~--·ı ~n2:i kağıt gibiydi. Ken • 
"'' gı dı; ihaü ib'tk" ..J! ,,e d • • ı ınw .•. 

~ ı.cJü~ ~ ortnlrk jğne at&an ye • 
lleı]ig :r-•~eccıc halde de ilaç için tek bir 
~r.c ""'· J.lav~ ,_! __ ·•--- • .. 11.lY .... ne .ı;r.r ilUU\Un ne bir 

"'' e, ne de b" ' ,,İhayet, ır belediye kavası-
~., ~ düşük bıyıklı, krr tra§t uz:a-
Cii I _ fule ~ı· •• L • •• •• • 'll:Ottn - .. ~ ı, sunepe uır uçun -
'i tİhj lbJ.~ Peyda oldu. Afyon tiraki • - ha;;:z ae .ni çıkardı: 
~ı la! .. Susmncı ibacnun yine 
""1.. hu tuttu? u,,... ""nk" ·-··11·· -~ ~ b rı._. gu U KU U ÇO • 

. liallc e rkJnadınız nu ey cemaat? 

::'Yor, .;::2 ~za herkes lbiribirine 
0nu" dil govdeaini kan götürüyor 
ahi "Yadan haberi yok •.. 

CC\-ap Verdi: 

Yüz karası 
Şair Süle-ı.rnum Nazif, Umumi harp 

yıllannda bir aralık geçinme clerdile 
kömür ticaretine ba§"/amı§tt. Tanı

dıklarından biri bwıu haber alınca 
Sületj1Mn Nazife gülerek: 

- Son yıllarca valilik etmiş, yül~
sck devlet menıurluklarrndcı bulun
mtı§, üstelik memleketin me§1ıur edip
lerinden sayılan bir adamsın; bi51ıle 

7:üçilk işlerle ~gul olnıak sana ya
l:ı!Jır mıf 

dedi. Süle?Jmcın N a:::i/, dostıına §tı 
cevabı verdi: 

- Azizim, bu. mıtlıarebeden hiç bi
rimizin yıi:; al"l üc çzlcabileccğimizi 

mnmuyorum; h;: olmazsa bcniml'i kö
mlür karası olsun! 
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oge casus mu, d '-' ·ı ·? egı mı .. 
Zabit aleyhinde birçok ittihamlarda 

bulunan bir Alman şöyle diyor: 

''Ben bir Fransız kızını 
sevdim; onun için sev~i
limin qurdu olan Fransa 

Frogcl çocuğile beraber 

bence en mukaddes 
topraktır.,, 

Froge davasından Fran.sada çok 
bahsedilmiştir. Mesele şu~ 

- Ben bir Fransız kızını sevdim.! 
Onun için, sevgilimin yurdu olan 
Fransa benim için mukadde.s bir top. 
raktır. Fransayı seriyorum. 

kimse inanmıyacaktı. Fakat bu sıra. 
da ortada bir Belfort planının çah11. 
ma meselesi vardı. Bu itibarla Fro. 
ge üı:crindeki şüphe fazlalaştı. 

1933 de bir casusluk hadisesi orta 
ya çıimtıhyor ve Bcljort şehrinin as 
keri levazım müdürü tevkif edmyor. 
Frogc mahkemeye sevk ediliyor v~ 

Krauss ile Gerremann ismindeki iki 
Alman casusunun ittihamlarına rağ. 
men, evvela suçu pek sabit görülmü. 
yor. 

ŞÜPHELER ARTIYOR Fakat yapılan tahkikatta Frogeni!t 
söylenilen mektuplan almadığı anla. 

Belki Gessmannın anlattıklanna şıldı. 

Fakat netic~de Froge beş ~ene 

hapse, 10 sene de sürgÜne mahkum 
ediliyor. 

Llıkin, hadise bununla kapanmıyor. ı 

Frogenin kardeşleri olan iki kumau. 
dan davanın tekrar görülmesini isti. 
yorlar. Nihayet Froge serbest bıra. 
kılıyor ve davanın tekrar bakılmasın3. 
karar veriliyor. 

ÇALINAN PLAN 

Casusluk hadisesi ortaya şöyle çık_ 
mıştır: j 

!932 senesinin 20 şubatında, Fro. 
genin kumandanı Derauk ona bir plln 
veriyor. Levazım mUdürü, "Dahilf 
'karışıklıklara karşr Belfortun müda. 
faası, ismini taşıyan bu plft.nı alıyor. 
bir dosyanın içine yerleştiriyor ve do. 
Iaba koyuyor. 

":2 Ni.Sanda kumandan, plAnı gör. 
mek i~in gelip Frogeden istiyor. Le.. 
vazım müdürü hemen kalkıyor, dola. 
bı açıyor, dosyayı ~ıkanyor. O za. 
man hayretle bir "A!..,, koparıyor: 

Pliin dosyada yok!. 
Froge tel~c;a düşüyor: 

Londrada bir 
Arap prensesi 

E8m4nın lngiliz gaz6tesinde 
çıkan rumi 

Gessmann bıkmadı,. üşenmedi, 

Froge aleyhinde yeni yeni ittihamlar. 
da bulundu. 

Bir gün elinde bir mektupla istih. 
barat bürosuna geldi. Bu mektuıı 
Belforttan postaya verilmişti. Al. 
manyaya gidiyordu ve şüpheli ifade. 
lerle dolu idi. Gessemann mektupta. 
ki yazının, Frogenin yazısı olduğu. 
nu söylüyordu. Tahkikat yapıldı. Ya 
ZT, hakikaten Frogenin yazısına ben. 
ziyordu. Şüpheler büsbütün arttı. 

Bu sırada, Krauss ismindeki bir 
Alm:ın casusunun da, Froge)i ittiharn 
eden bir mektubu ele geçirildi. O za. 
man Belf ort Jevazrm müdürü tevkif 
olundu, mahkemeye sevkedildi. 

Frogeyi mahkQm eden ittihanı 
bir taraftan mektuplardır. bir taraf. 
tan da planın kaybolması. Levnzım 

müdürü kendisini büyük bir goğuk 
kanlılıkla müdafaa '<':tmiştir. Bu et 
betten nisbeten hafif bir cezaya çar. 
pılmıştrr. 

Fakat, büküm, yukarıda da an. 
lattığımız gibi bozulunca Froge ser 
best bırakılmış, bur.unla beraber da. 
va halledilmiş değildir ve üzerinde 
yeniden tahkikat yapılmaktadır. - Polise haber verelim. Plan mu. 

hakkak çalınmıştır, diya heyecan 
gösteriyor. 

DüııkU posta ile gelen lngiliz ga. -------------

Kumandan daha sakin bir halde: 
. - Dur, acele etme, diyor. Belki 
haşka yere kaldırmışsındır. Bir ke. 
re her tarafı arı:rahm da, bulamaı. 
sak polise haber veririz. 

Planı anyorlar, tarıyorlar, bula. 
npyor1ar. Nihayet mesele polise ha. 
her ,·eriliyor. Tahkikat başlıyor. 

SEVGiLiSiNiN TOPRACINI 
SEl'EN ADAM 

zetelerinden Daily Exprcss'de Esma 
isimli bir kadınla mülAkat görülmek. 
tedir. Kendisini Prenses olarak tak. 
dim eden ve Türkiyede gazetecilik 
yaptrğını ısöyliyen Esma demiştir ki: 

"- Ben Türkiyede ilk kadın gaze. 
teciyim. Fakat Türk defllf m. Kanım 
yUıde yüz araptır.,, 

Esma, Parisfn Sorbon üniversite. 

Gezintiler: -- ~ ,_, ,,,_, -

sinde felsefe tahsil ettiğini söyfomi~, 
La.kin: "Planım yok. işte ~izinle, bi.ı 
Şarklılar arasındaki fark budur. Si?: 
İngilizlerin planlan kahvaltınız ka. 
dar sabittir.,, demiştir. 

Esma, rahut kendisinin dediği gl. 
bi Prenses Esma, ceddi Emin AbdtiJ. 
kadirin felsefe Ü7..erindeki kitabını in. 
gilizccye çe,irecekmiş .. 

O sırada J>ariste n Brükselde giz. 
li polis teşkilatına girmeğe çalış.an 
bir Alman vardır. Gc5smann adında. 
ki bu adam bir gün Della Torre is 

Galiba kihin çarptı ! 
mindc birisi ile karşılaşıyor. Dell'l a· ••p · " ta b h cd . • ır apırus n a s en ya -
Torrı:, Fransız casus teşk.latında bu. · · b" k kt 1...: B 
1 k d 

. zım ıçm, ıı aç me up a ... ım. en, 
unma ta ır. d . ·· ··1 1 d b' · Gessmann ona: erm go~~ u acı arın a ~rer san at -

- Ben de Fransa hesabına çalış. kar ruhunun mayalandığım söyle -
mak :stiyorum, diyor. Diğer taraf. miıtim. Fnkat bu ruhlardan ancak 
tan Alman casus teşkilatında olduğu. binde birinin kağıtlara sinerek can • 
nu da söylemekten çekinmiyor. Jandığmı dn saklamamı§tım. 

Ge.ssmann, ııisnn orf.aslnda bir gün 
DeJla 'Torreye şöyle diyor: 

- Bir Fransız zabiti tanıyorum: 
Almanyn hesabına casusluk ediyor. 
Ben ona kaç kere Almanyadan mek. 
tap getirdim. 

Deııa Torre, b utttihamlara aldın~ 
etmiyor. Çünkii, bunlann, Fransız 
casu~ tcşkilıitına yaranmak, bu su. 
retle o teşkil~ta girmek ic;in uydurul. 
muş olmak ihtimali vardır. 

Gessmann, öyl"dikle.rinin netice. 
siz kalması üzerine, bu sefer doğru 
dan doğruya gizli istihbarat bUrosu. 
na gidiyor ve: 

- Froge, Fransa aleyhinde ç.alış. 
maktadır, ben kendisine Almanya. 
dan 3 gizli mektup getirdim, diyor. 

Kendi.c;ine, Alman olduğu halde 
niçin Fransayı müdafaa etti!i soru. 
luyor. Bu suale Gcssmann şu ceva. 
bı veriyor: 

Kimi adem, pervaneye benzer· 
Bir çift güzel gözün parıltısında ka • 
natlarmı yakar ve inlemeden ölür. 
Eseri, havaya dağılan ince bir du • 
man ve duygusuz kandilin kenarla • 
rma serpilen bir damla yaldızdır. 

Kimi de arıya benzer. Soldurdu· 
ğu çiçeklerden bal yapar. Çiçeği gü
zel olduğu için değil; damarlarında 

balın mayasını taşıdığı için sever. 

Mayıs sabahlarında bir goncadan ö· 
tekine atılan arıya, bakın. Onda az

gın bir çapkının edasını görürsünüz. 
Kalktığı çiçeğin yapraklan, uzun ö • 
püşile daha titrerken, o bir ba§ka -
sına saldmr. Yazacak, eser bıraka -
cak san'atkar da an gibidir. (Sevgi) 
de bir mevzu tohumu sezdiği için 
canlı çiçeği arar. Fakat asıl sevgili, 

S. Gezgin 

kadın değil, eserdir. işte .. Bayron", 
itte "Göte", işte .. Danonçiyo" .. Bun 
ların hiç birisi sevdiklerine bir tek e

serlerini feda etmediler. 
Bana büyük bir cömertlikle "Sen 

niçin yazmıyorsun, nen eksik},, di -
yen dost okuyucuma sanının, ki ar
tık cevap verdim. 

Bir başkası, bu yazıyı hiç beğen· 
mcmi~. Satırlarında bir yılan tıslayı
ıı sezmİ§. imzası yok. Ama belli ki 
yazan kadın. Yaralanan erkeğin in • 
lememesine kızıyor. Sabırı suç sayı
yor, dem1nn dilenmemeği iee asla 
bağışlamıyor. Bu düşünüş kar§ısın • 
da insanın "zavallı pervane!,, deme
mesi mümkün mü?.. Son nefesi ma· 
vimtırak bir duman ve bir damla 
yaldız olup giden pervaneciğin na -
sibi bu mu olacaktı} .. 

Bana gelince, o yazı hakkında 
benim ayn bir düşüncem yok. Yal· 
nız ~una inandım, ki .. Papirus" lar, 
bu eski Mısınn bütün mumyalan, 
ehramlan gibi netameli §eylennif. 
Baksnnn:a, kahin, binlerce yıl sonra 
bile adamı çarp~or ~ 





Kazanın nahiyeleri yollar ve köprülerle 
biribirine bağlandı; yeni bbıalar yapılıyor; 
öğretm pl~r mesleki bir toplantı yaptılar 
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Denizyolları 
lfLETMESI 

Dewe'kte toplanan öğret menler kongreden sonra 

l ..... , ......... No1NJ1ıt•· ""· AMotol.ıi~ KaJPI, - Qpra 
IUUI Jol N\' 8alke\'I ........... lGOO ~ 41HI. tllJIW MtUatkdef s.«e 
Ur11 temkı •411paiş ve btl "1 lfl• birin., .... Han telefon: 2U4' -lllli 
il katın ,.....,,a başıa..,w. 1robzon Poıtaları 

ŞimdUd Rtlkevinin bir edası oku, 
•• salo'1• r-pılmış. içine her cins Puar 16 da, Se.11, flJ't&lll 
llltcmua ~ .. zete ih bir de ~dyo .-11 lf.e 
kt'Pıntlfl1lr. 1(.asaballQI elektrlJd• ışı, 
t.lJD881 ifhlt lnemıe •alti•...W· /•mir Sür' at Pettıısı 

O.Ynkı. INhltr 1tnU1 ••Ut c.-rt.I 11 el• 
bina ,.,..,.._,. ltafl••• "' 4' 
areaına Jerl ytzinden belediye ile Mersin Poıtalt:ın 
edafra aruı· 11çılınq Ye lnpat tfm. 
cllllk durclarulmqtur. 

De'fl'ekte 8fretmealer topl!'\ftD 
adile bir yılbaşı toplantısı yapılmış, 
in•a.eaıertn lltf...Snde bl• ~ltl 
p.,ati#t itlfr .girtil!mfltttb', 'ft1' 
mi bir gaseM ile meslekt bir meemua 
n bir kaç mesleki kitabın tedarD<t 
muaJiimler için mecbur tutulmuştur. 

.Qevre~ - ıonl'1'\pk ~ hıa-
.b...... • ıi••Qf •fliak lzeri•t ~o bin Unu:t 
~ (Ozel) .,.. Denek. ~.. hı, •apre PP~ııa. 1ı111ı. Vekllt. 
il; Ylllyetinin .eevi.U. ve dzel llıttll eml• plmiş vı klPfbe ballan. 
~ JraıU;4ır. Zonguldak - Ankara mrştır. BiltUn bu yazdı~ icraat ve 
ft _.. dein telefona Unrlnde al. taalfy,t, kazaya yeni gelen hukuk me. 
t~ kadar evli bir kasabadır. Ken. zunu qymaka~ Kamil Kayanın yo. 
'lı la andan güzel ve faydah bir rulmak bilmez çahşmalsriJe vücut 
~ kenarında 303 yılında kurul. bulml\ktadır. • • 
~ · Cumhuriyet devrinden ön, - .,....--
4-,.11ııarda deria bir tallh81tılll fçin. 
~ 88ktala uyuyan bu kaSaba gün 
~ J: deierll eserla ve adımlarla 
". n.1 varlıklar P.termekte. 

,~ bir arazi berinde bulun. 
tt~Jlztadea biU..- Hpril, yol 
ı.~ oa--. ~k öu .. verilmek. 
~ · ıta.baya Ankara - Zonrul. 
~~ 1oluau11 16 kilometre :ıakı. 
--~ 1ıet'8111 lstas10aa vardır. Ka 
\t hl '- 11tutoala blrletıaesi icln 
l1 te daaı.er1 ehemmiyet verilen köp. 
tft. : 01 itleri bu yıl sona ermektt. 
' 

11 hldakJ ırmak herine yapı. 
~ıa,,:O ınetrelik köptü projesi de 

V AKIT Propaganda servisin
den: 

ı - Tiirk evlitlarmm igıiz kal
mamasmı arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it ~an 
Jdmaeab ve bikealerin ilAn1amu 
meccanen kabul eder. 

tptz kalmamak için bundan is
tifade ediniz. 

lanll - Puar, Salı, Per 
ıembe 9,30 da. 

MutlflUIJI - PtmUi SU, Peqem 
.. , 0..-8.30da. 

ner." 

Bandı•11111- Puartui • Salı 
Cartamba. Per

"81be, CU111VJeai, 
ao de 

tCtır•iıo - Salı, c ... il d 

A,,oalalı - ..!alı •e Cuma 1 
ela "cuma poatu 
lzmire kadar gi
der.,, Sah posta· 
aı ıidit ve dö· 
nü9te Lipaeki ve 
lmroza da uğ-
rar. 

TRABZON ve MERSiN poeta 
lanna kallat "'91ori Jük 11PR•1 

mu. (la) 

Duncia ppılacUtır, 
4 - lıtekHler temiD•tlarm• idaNSDiz veuaiae tealnn ederek ala· 

caklan makbuz yeya kanunen muteber teminat mektuplannı ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belıelerle beraber 7 - 6 - 1936 tarih vo 3297 
..,.b .....t ...... Ub cal\Ul&n talimataame,.. tewfilauı malik ol, 
IMlut t.W• -~ veılkasile teklif mektuple.rnu mnklr 
kamntuun ı.lfatı tlaireaiock haaırlırarak sözü geçen tarihe dalla· 
dif ~i a6Di ekailıı. Matiı,den blr eaat evveline kadar o w.; 
JDİIJOM wvdi eclecekler41r. 

& - futnameler 4 lira 11 kurut amlrabilinde Anbracla P-, 
T. T. L4nunn •CWtirlülQaQsı ve latanbulda Beyoilunda ı...-
aJQİJ'at 111hesiachıa tedarik ohınut. (1456) (214f) 

A91k Eirsilt•e i1aaı 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Eclimo KNma ~ okul bia•NDm ihata clUTarlan ile demlt ırar

Dlaklık İnpab kefil ft tutnamelerine söre-on "9 sün müddetle ... 
...... .,.. • l(tıtif ltacleli , .... (11&&) lira 40 ~ 
tar- Ba lft'1t r .... ifam., Beırmalık ae•l p.rtnameai, ti~ 
fi)ra\ ~ '!f ,..,.... .. ı Ye malravele projesi ld._ 
Killtttr ft Ndla dtMfctörlUlderine mlraqatla olmnblllr .- ... 
yenlere paruıs slnderllir. Taliplerin reaml e>erideala TtMar-~ 
938 tarih ve 32'1 ..,.ı....ı..mcl& ,.mb ta~ ~re 1* !f! 
1ireblıC911ai ilalr ~ Nafia direktörlüfthiden alacek!Uı • • · 
blaft " cul -. tlo-.t adatma kaJJdı bulundulunu altterb M· 
iıtlan ve YitZde yedi huÇuk altbetinde ''95,, liralık teminatlarll• llaa 
le günü olarak kararlaıtınlan 3/ildnci tqria/936 ıalı aünü aaat 14 
de Edime Kültür dlrekt6rliitGndeld komisyona müracaatlan. (2305) 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
1 - 70,000 aclet V&111on orta k&ailrii kapalı zarfla ebil-., 

)'e konulmuflar. 
2 - Muhaaamea bedeli 8400 mufttdcat teminat 630 liradır. 
3 - Ekailtme tl-11-1931 tarihinde ve saat 15 de Aob•'

Poata T. T. Umumi atdtlrltlliinde toplanacak komiıyooda fapd&· 
caktır. 

4 - Talipler temiu.tluım idarenıiz vnn•ine tealipa e• ..... -.dl 

ve alacaldaıı makltu ftJa kanun• muteber teminat mektubuna ~ 
prtn.-ede )'utlı W,elerle teklif mektubunu ibtiva edecek oJata• 
kaM!ı ve milaOrlCl sarfları mesktr tarihe müaadif çal"IQlt. .ı. 
taat 11 • kadar komhJOD& teslim edeceklerdir. 

S - TaRphıiı, ••••hlaitlik elalltet Yetikal&J'IDI hm .--~ 
1ar.- • 

8 - Ş~er Anbracla leYUnD •GdGrlQiiade lataa.bdll~ 
Leftll• a1al'Jat _.YIDQhldeıa pvuıa olarak •erilecdtlr. "-'-~ fesdikteıı ıelcUiinclea in .. 

lla~ laa1a11tır. Kuanm yU11er 
lett .... 'taıır, Kısık ve But köprü. 

i- Meaıur,kltip.muhalip, •rtiat 
kavaı, odacı •Kr, hizmetgl, M>llt· 
lık ve her nevi ifçi any&nlar ara
dddannı yorulmadan. G.dlaıeden 
bulabilmek isin JtURUN •e HA· 
BSR psetelerlnin ucu, kUçUk 
il.lnlanndan lıtlfade etmelldir~er. 

ı•-..ı------... ı (1831) (tlG) 

'' lt 1 tdllmtş. 00 metrelik 1'*Ja. 
'::rtlsiiniin de yeniden yapıl. 

Jt.ıa tlanmıştır. 
.Dr. Mehmet AU 
Be11lige mitelıunaı 

• 
Dr. Hafız Cemal 

lııOKILUf MM IK 

\itfbe :8 nahf ye ve kara.kollan bir. § 

'•ttttı- efonıa bağlandığı gibi uıQ. ı= 
~!'\b 'ot fhrze, Nizamlar köyleriJt' 
it~~ 111 hannıa telefon çekilmiş. • 

3 - Apartmıan, ev, otel, ha
mam, irat, dükkin. uıağan almak 
ve satmak, kiralamak iıtiyenler bu 
itlerini gayet kolay ~· eıı uc:~ 
bir gekildc temin etmiı olmü için 
KURUN ve HABER ıuetelerj.. 
nin ucuz ilinlar ıiltuııuadan htt
fade etmelidirler. 

Kiprl .... Bmlalnl laua Telı 2191 
1 .................... ,. 

Oolülbe lliit4'N. ... 

Pazuaa başka ,onı• c2 den 

~ de ':_e:vsıotıu, Uçburgu köy. 
~tlerf 1'0Ylülerin aldığı telefon 
"''>• '-tıa berine derhal tel ~fi. 

J[gJllJ DDlıştır. 
~ ~ • ..:de değerli bir uyanıklık 
ı.S lr•-~rek,ti göriihnek~-d!r. 4 - Otomobil, araba, ;:J'yano, 
>t ....... kırunu, *•lefoaun• mek. f mobilya, radyo, ıramofon ve her 
llt ~bir fr11tla köylii kendisi j nnt tY lfyur ve uire almak ve 
la...~ .._ • Bu n1 kasada a:tı ta. IMmak amı edenler HABER ve 
;~ ~ ı&praı Japdm.._ maaJJhl'.1 KURUN paetelerl ucwr tlinlar 

Mit ~ 11etepJ.,. faalfyete re~. lfltunundan iatlfade etmeldlrler. 

"-~ k '' 41 Mektebi ft:odrr. BUtiln bu arwlamuSın temini tf' "'1ttı iv bekrllerhtf n bir len için mltracut edeeü malıal yal-
~l ~ ~le bir elnıı.n elbtsele. mı VAKIT Propapnda ..mai-
-..._~ "'•lbat f•lfr dahil d '1 dlr. tatanbul AııJrara cadc!nl VA· 
~ lr..-"''"'u•tl't,. lfuıdı t KIT Yurdu. 1'etefon: ~4870 i 
::""'I ......... ,, L , 

KURPN 
QMltems. ICllMllrOla ,....., ....... 

,. P"m* ..... wfJDm ...... ( ... .... , ....... ,...1m ... -. 

........,.. ,...,teJt -·-k!Tdletlıllı ,...,..... ~ .. 
koauJaa puata:m ~dall. • 
Olarak çıka )'lllldardaD dolayı. flrelıtlr 
ıuır. a.ttıne 90l'U 80J'l'U aımu. 

Günü geçmif •ayrl111 1 lardf'8r 

Gcıııııııl•lt ..... ,.. ... Q ' J .. 
Wllakla...ıtUDdllll....., ~~~O.. ... u......~ nf• 1caV'ftl•kıt-"1 ;,11 ... 111111•1Uiiıi-llllltlllllll ... 11..--...., 

........ .cttl•f!ı, hl.• ,: ............... jillliilll ... i!i1!9-!Ml!ıl!llll, 

• 

Andre 1tf•91 
HAYDARWAT 
• 

iklimler 
Uıdmi ,.. 

1& kadu !atubul ~ (1M) ~ 
al nuıaanb laususl lsabilMlldnde hMW:: 
lara bakar. 

Salı, cumarteaf sabah (9 1/2 • 
saatleri llalrlld fukaraya mah~~ 
Herkesfn haline göre muamele ö 

Kabine ve ev telefonu: 22398' 
telefon: 210'4 

Vakacıkta satıblt 
arsa hır 

Y&kacıjuı .en ldlal Jtr1 olaıı 81,ı( 
natoryom caddelfiıde. pyet ucuı ft" 
yatla ısabhkbr. 

Arzu edenler Serel oteJ me.t.'. 
olrine mtlftoaat. 



ABONE ŞARTLARI ı ( YAZI VE YONETIM YERl: 
rıllıJ& e aylık ı a,tııı AJhlır ı.taııbul. Ankara Caddea1. t v Alin yurdu) 

.lılemleket1m!zde 'ICO GO 286 110 
Yabo.Dcı yerlere UCO 11D &00 1llO 

Po8ta blr1Jğ1ne ı 180 ICIO CIOO 180 
gtrmlyen yerlere ( • 
T'Drlı:1yenlo ber poata merkutnde &.UBON'a abooe JUdır. 

~Id&re: 24370 
Telefon l Yazı lşlert: 2Hu3 

1'elgrat adresi: KU1'UN llıtanbUI 

' Posta kutusu No. •6 

İNHİSARLAR İDARESİ Lirada 

NSZ MP NI i N D i D D i 
. 1'optan Alanlara Tenzilat Yapılır. 

Bayram Günleri Şampanya ile Neşeleniniz ! 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

Dlşl~rtnl.3Jn kıymetini biliniz. Otur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
ÇllnkU her mikrop ağızdan alınır.Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 

maddeyi haiz yalnız: 
Yeni Kadın 

OEMIL SENA ONGUN 

Fiyatr: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul •r~•r•~,~,.•~·•~ l~J~ 1 ~il ~I 

Bu kitapla Dün ve Yarm tercüme 
külliyatının altıncı serisi tamam

, la.mnıştir. 

Karıncaların Hayiıh-

1 Dün ve Y ann Kitaplanndıandır 
Fiyatı 75 kuruştur 

~ ~,~,,~~~ 
Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 

EON 
__ , __ REKLAMLARI 

U~tYJz ve taıksntoe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

Kabatafta kirahk 
apartman daireleri 

Fotoğra/cılara 

Kabataşta Sed üstünde Çürüksu- Elektrikli elektriksiz otomatik ala· 
lu Mahmut Paşa apartımanında deni- minüt makine arıyorum. Yapan ve 
ze nazır, tramvaya yakın biri beş oda ya bilenlerin Beşiktaş Abbas ağa ta
bir salon, mutbak, banyo, diğeri altı mailiye sokak No. u Yusuf adresin<.' 
oda bir salon, mutbak, banyo ve her mektupla veya bizzat bildirmeleri. 
ikisinde de havagazı, elektrik ve su --------
tesisatı mevcut iki daire ehven fiyat- Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 
la kiralıktır. Neoriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

------ . DEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 1 
--- Tabletleri Her eczaeden arayımz --·--· 

o 

BIRE ... 
1000 

TARLADIR 
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Haftanın akisleri l KURL1N ilavesi r 
'KURUN İL-AVF.Sİ 

C :u .martesi 31, flk· Te.şrin 1936 

Şair·~ 

Ahmet. • -
,mn bir' sii -

lrilttan son -
ra ,.ı .. ;;..._, -

,, ı ~~ ..... 
iuı· .cWli lcri 
içinde her 
teY bulanan. 
bir köy baJi.. 

kaliy,csi gjbi 'birdenbire or 
taya dökmeğe ba§ladı. Sayın 

ıair bilindiği üzere filoso{ ge -
çimnM. Fakat onun, kımılda -
mayan bir yaprak aükiln~ti al -
tında bir filozof hekimliği ta . 
şıdığmı ve kaldır1m taşma bcn
.ziycn bir çok felsefe nazariye -
terini karbonat nevinden her -
hangi bir ilaç almaya. lüzum 
hiasetmeksizin, bir lüfer balı . -
ğırun tatlı hazmi ile erittiğini 
söylerler. Olur a. Ustat bu haf-• 
ta~içcrisinde "Bilmek bmhsi'1 ne 
dair bit fıkra yazdı. Fikir cerc
yanla~r bu sütunlarda kari. -
lerimiz.e göstermek vazif.csini 
üzerjmizc aldiğunız için değer
li pirin. bu nükteli yazımıı ay._ 
nen almadaıı- ecçeınedik. ve siz 
de böy~. tn çetin tn6eleie -
ri11 bir muhaniT elinde., üzeri -
ne idııta bir tmruhu dökııluck. 
taammıza en nriisait tekle nuıl 
getirildiğini öğreamiş .. Olacak. -
IUHZ: 

T~~tın teaphanda inan: • 
lar .. cq ~ok F ....&rıa_ ürer: 

Ya~;;. Jlilcklr. korka~. i
di~ . zaliin. •ylf. alnmk; ••• 
ta,,. tcnbeJ., lmllanç· ·~ 

Haıbuki c-.iyetiia ft b ·-· 
nmıiarJa .abllkm davası: ·pchır:: 

Ylndzbtlar.mcJaki lekda: -
"dea firndi_ ~fjn ~ 
n .alllh. .ahlikh.. tıedbirli. . ter· -

biJdi._ fedaklr.; nezih,. Dıw~ 
lllliıadL diüast zarif: .... duyp 
lu mahtüJar yaptllAIL_ 

İhlaıua kendi. kendine 90 -

raafı geli,oc:· K:ıtı&tan Kit. -
mir şalı •. dew dik~inden. ha .. -
nımd.i, ,al\.ır 11111? 

Bilmem. Faliat fen •oe: ·ter: -

biye •. asırli&rdir· bunu o1durma

ğa ~lIŞIYOr. Çok hiiyük him· ~ 
met. Yalııız: öğ~ i~ 

' Şimdiye kadar_ bir: 8llilm ~ 

ta sarfedilen: külf dle elek cdi' -
)en nimet Mamıdia: bir ~-
tırma_ ~. iDi.? -B&ybt--bia de-. 

neme itine p : Üizum va.c.. CID
kü o Olmachica wfedilen- pır-

1....2 KUIWN:un ilbrıal 

udt:ıin. ~: llaGM: e&dap 
~.... fimdiUD' .... ek. pd 
çoiu• befum ~- sam. -
nm.E 

Ancak. Ur.p atda cins· 'bB 
'koi· JCY,i köiiülıiriiDe. ~ 
itiy.admdadır. Çünkü ckri:rl. a -
r.qtınnalara kimaenia oe . .ak: -
ti, ne-de encr.jisi. müsait J 

Sö,ıiycn ne, doğru söylcmif · 
He.r ıeyi hiç. zahmet çekme. 

den .antamağı. istemek bir icre 
anlamanm ne. demek olduf wıu 
anlamamaktadır. Ondan sonra 
da. bütün: ömrümüzde k~dimi,. 
zi hiç bir ~y anlamamaia, mah 
kum etmektir.. iıte bugünün 
gençliğine rnusaJlat olmuş· bas• 
talıklardan biri ! Bir- çok. körpe 
kafa tanınm; her teYi bilmek 
iddiasmdL Ve_ ne kadar bilgi 
yoksulu görürüm; her gün. her. 
meseleyi hcmm kavradım san
mak: pfleti içinde 1 

Çok esef ,~cck· şey! An • 
cai bu aciklı . 'dert, yurdumuzun 
hayli. tanınmış. bazı p,ınatacı 

y,azmanlarında· hlle var.. Ve 
belki bir çQk gene~. ötekilerin. 
içi boş ve. dişı. y,aygarah i'fa.te-. 
siaderı bulaınnş b.lunuyor~ Bu 
zümre içjn..akıl ft ' ilim l~ 
suz bfr vahimedm ibar.ct gibi 
görünmektedir; Halbuki mecte,. 

niyet dilinde· akim. ft ilinin ·• 
tine çıbcağim demeti; ...... 

ııanlığm: 'cle;iit. :batıl bazı: c&fa: 
-~ bÜit· altm6 liaJa-• 
~ . .---.·car• 

llllŞILUM 

- K:~ lMt .ae-m. mecba--
~ -"'··- ıı..~;.ı;._ dar .. "';,,- . .,, ......... · ~· 1114 1 ,' 

Ça midir? 

- · Neye IOl'ftn ? •. 
- · E~· pbir ifjm: ~-

tii; bU: lı\aç ct.ireye. uğQl.bm. 
ı.o.--:a:._ ; lllGDadal'.daa 10:..:_ tiiria-ı ... ı..... .....~; 

·ili Wı mı.._ 

- · Bı"liai!ot mama~. o: awı 
ÜÇ; vdil: birdıen. ilatanOula ~' •. 
di.. 

TAZEl:JK. llffl'YACI• 

Şair !'ud~ Nit&in Yedi -
günde· nqmtijj . ..-ı· şiiı:i' · 

• tib L ·~ 'liıi; ...... ··--
HitrMW1tiillia.._.. .......... ; 

Bir llmelik ilıti7aa- vsdir. 

Bu le 'bi. .. • cild. , sayı:: ,.:·. nna .-- ·-- t-

l
- :miZ tam.amlan 

' ' 
KURUN .illveai tııaaia-. efWwde: bwtı-a .-.; X' ......ı:r 
~ ile· lbir:Bci cildini· tamamı--. o'bQıer..; o 1 ipjp içe;. 

i!rishade, bıer cwnarte.i lilnil-.......... !D a fnz. ~ 
.~ ~ cWaa iJk· :a,...tm. ifih•_e•~ ...- kYaııtiılR-

E .liqla omyuc.ıar:mm mec:m- • _ " iMi7M"'• -• .-. ce_ np_ _ 

eği düşüne« KlJRUK'ua li8Pk t.dalrMdT n p.e-a.. 
= k ,ortaya koyduğu bir ..nır .. a.. wctte i.pr_ .aiuylı- ~ 

~. her. cumRte9i &iinii: 3, brul: cibi-'* eiWt:. - P.·ı b . ~bilinde. hem ~·· ,.,_., Jac&ıhriai: _.,._., oı._. 
, bem. de mecmua JMipc:ma. cenp: ~ memle -

_ ·timime tatil günlerini en alüal1"R· 1ea. ejJ'mull ~- .. ~ 
lr.asmda. ~ı:mif ,otuyorlar_ • 

Y.a.lmz tue bavad~e .en p.el hiki.~ • · romanları-:i 
•ermeğe ~Ifbkta llqka okııyucularınm mail_ tasanıJfl8n. 

da. dUfilnea. paetwriz,. bu 'biyt1k f-&«idığmm ımıb-t1ini ~ .. : Yaıdmı. her köpsinden ilhemizıe ·. dair aı.._· 
, i:wım. •yısu.· me.lctnplar ve hal.km biyük· •Bb•, gittiği-

ba yol Wlerinde bizi teevik ·eden" çok. m,metti· bir.er ip-
:tfuler. KURUN gôı'düğU. bu teVeceiıhil hiç bir vakit wıut

~k: daha r.iyade dikkatle çaJıpcak; '9le ilivemizin 
~elecek sa]'llan· okuyucular.mıız için hakiki' siirpriz!ieri, ihti
:va etlecektir~ 
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Sinemacıların 
ilham perileri 

kimlerdir? 
Bir aan'at eserindeki bütün 

muvaffakiycti aan'atkira ver -
mck istemiycnler o eserin bir 
"peri" tarafmdan kendisine il

.ham edildiğini söylerler. 
Bazı san'atkirlann da ha -

· yatlarında hakikaten bir ilham 
perisi vardır. Sevgililerine ve 

· karılarına ilham perisi ~fatnu 

vermek istiyen sana'tkirlar bu 
faraziyeyi maalmemnuniye ka
bul ederler ve ilham perilerine 
müşahhas bir varlık verirler. 

Sinemayı "Güzel san'atlar., 
dan biri saymasak da ıunu tes
lim etmeğc mecburuz ki, sine -
ma "güzel" -bir san'attır .•• 

O halde, filmleri Ol'taya çı • 
karanların ilham perileri nr 
mıdır? Bunlar kimlerdir? 

ri olarak bakılmaktadır. Bina -
enaleyh, filini ortaya getirenin 
bu iJte ilham aldığı kimseyi a -
ramak lh.ım. 

tı bu suretle tahhl edilip 
açılınca bu san'at eserinde bir 
ilham perisi aramak pek çocuk
ça bir wey gibi görünüyor. Ha • 
lrikatcn de öyledir. Çünkü, film 
bir Jı:i'inin aklından, dnıiince ve 
hayallerinden çıkımJ bir cstt 

değil, bir çok aana'tkirlarm bir 
araya gcJcrek ve hepainin ken -
eli maharetlerinden birer parsa 
koyarak meydana e:ıctiı dikleri 
bir eserdir. 

Fakat, bir filmi 1Sahncye ll:o
yanm muhakkak ilham pe -
riaini aranak bunu o adamın 
karısında ba1aba1iriz. 

Buna birdenbire cevap vere- Filini saluıeyc koyanların 

meyiz. Çünkil, evveli bir filmi kanlan, ekseriya kocalamun ü-
ortaya çıkaranın kim olduğuna zerinde büyük bir tesir icra c-
kat'iyyetle tayin edemeyiz. Da- derler. 
ha doğrusu bir filmi ortaya çı- Hollywood'da bu mevzu il-
karan bir kişi ,değildir. • -: zerinde bir tctkilr yaprlmq ve 
• Filmin senaryosunu yazan ~ JU neticeler aJmmııtır: 
Yardır, rolleri taksim.. eden var-: : Mqbur siııemaalardan Cam 
'dır, eseri sahneye koyan var· .: mage'in kansı Jmcui1e ~ber 
• 1 -
dır, artistler -.ardır, fotoğraf~ • çalqmaktacbr. Bazan ona m& -
aı vardır ... Vardır, nrdır.- mm fildrler 'ftriliii olur. Ba -

Fakat bugün bir filme en ~ .an a. filmin ....ı handamm -
yade filmi~ UJW ae-

Aşık 
kadınlaı' 
Biribir:er ni 

kıskanmadı ar 
Son günlerde Ame rikada en 

güç bir film çevrildi. "'Aşık ka
dınlar,, ismini taşıye?n bu fıl • 

min çckilmesindckr zorluk eser
de rol alan dört kadtrun da bi
rinci derece artist olmalarından 
ileri geliyordu : 

"Aşık .kadınlar,, dan biri Ja
net Gaynor, ,biri Constancc Be
nctt, diğeri Lorctta Young, 
dördüncüsü de .. Simonc Simon. 

Mesele filmi bu dört ka -
dından hiç birini kıskandırma -
dan çevirmekti. Esasen, eser -
de bu dört kahraman ayni de· 
recede mühim olan rol oynu -
yorlardı. Şimdiye kadar bütün 
filmlerde alıştığımız ~ibi mü -
binı roller bir veya iki artistin 
üzerinde d~~di. 

Bu dön kadmm eserdeki rol 
Jcr.i, derece itibarile, bir olmak
la beraber, film çekilirken d: 
dikkat etmek lbrmdı. Çünkü. 
f'ılm ahrulken, artistlere veri • 
len ıp]r. vaziyet gıöi şeyler on
ların rollerindeki muvaffaki -
yctlerinc dehşetli surete tesir e
der. 

Bu itıöarla "Atık kadınlar,. 
daki kadmlardan hiç birini kıa
kandırmadan fibni çcvire~k 
için rejisör çok çabfnu) ve mu
vaffak aa olmUftur. ... , ... , ..... -........ ......_..... 
disi diiJünür ve koasma bir 
plin verir. 

Noro'nun kansı ayni zaman
da artisttir. Bu itibarla artist • 
leri iyi aeçmcsini bilir. Hatti 
bir kere, bir rolü bap.rabilecek 
bir artist bulamayınca o rolii 
kendisi alım§tır. 

J can Boycr'in kansına ce -
Jince; o kocasının i§ine çok ka
npnaz. Daha doğnnu. koca -
aımn kendisine a1Dl c1anap1•ğa 

gelmesini bekler. Çinkü bilir 
ki, 1rocası muhalrblı m'6pGJ bir 
mewkide bJacalı..: (dip km -
diainclen bir çare lıulmawnı is -
tlyecek. 

o...ae de amma ancak ıı:a-

Greta 
Garbo 
Eskiden 

.. 
vazgeçemı}~oı 

Grcta Garbonun hatırnya 

pek fazla ehemmiyet veren bir 
kad;n oldı:ğunu bilirsiniz. Yirmi 
scneden~ri kulfandığı modası 

gcçm:ş, eskimiş otomo!:>ilini bı· 

rakıp yerine yenisini almağa 

daha geçenlerde razı olmuştu. 

Bunu hatırlarsınız. 
Şimdi onun eskiye bağlılığı

nı gösteren bir vak'a daha an -
btacağız: 

Hollywood'da Grcta Garl:ı_o

nun çahJtığı Metro Goldwin 
Mayer stüdyosunda artistkre 
mahsus yeni odalar yapıldı. Her 
artist. son derece mükemmel 
bir tekilde ve yeni üsluba gö
re yapılan bu odalara &evine 
sevine taıındılar. Fakat, Greta 
Gargo, hala eski odasım bıra
kamıyor! Ona tahsn edılen ve 
kendi zevkine göre döşenip da
yanan odaya bir türlü gitmi -

yor! 
Hatt! kendisine. eski oda • 

undaki bütün eski tarz e§yala
nn, koltukların, aynaların bile 
götürülmesi için müsaade veril 
di. Grcta Garbo, odasında otur
makta inat ediyor . 

Gretanın bu vaziyeti kaf§ı -
unda meslek arkadaşlarından 

bazılan onunla alaya bile baş -
1adılar. Faknt o h:ç aldırış et • 
miyor. Bu da gösteriyor ki, 
Grcta bu h areketinde gayet sa -

mimidir. 
_ .. .....,.. .. ~ııı1111ınııı11111ıımuı1 11 ıııııııııuııılllıııııı 

dm meselelerine dair bazı su • 
aller sorar. Mesela, rol verece
ği artistlere ne renk ve ne bi -
s~ elbise giydirilmesi 15zım 
geleceğini tayin eden demek ki, 
bir film:n hazırlanmasında ·en 
büyük işi gören filmi sahneye 
koyan . olduğu gibi. on;ı ilham 
veren de bir peri vardır: Karısı. 

Baıka bir kadm olmaz mı? 
deniniz. Belki · <Olabilir. Fakat, 
fimcti1e kadar hiç bir sinema • 
cmm karısından ba~ka bir in
sandan fikir alarak hareket et • 
tiö ,&iilmemiştir. 
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Rus " " n k" aırı .ruş ın 

Pu~l.'in 

Dünyada pek az şair yahut 
romancı vardır ki oldukça ma
ceralarla dolu hayatı Puşkin gi
bi bir facia ile nihayet bulsun .. 

Sovyet Rusya üç ay kadar 
sonra Puşkin'in yüzüncü ölüm 
yılını hatırhyacak ... Daha şim • 
diden bir çok hazırlıkların ya
pıldığını işitiyoruz: Puşkin as
lında bir asılzade olduğu halde 
halk onu kendinden addediyor: 
ve bunun için de Puşkin ctra -
fında yapılan her merasim dai
ma samimi ve candan oluyor. 

Hakikaten Puşkin hayatt 
maceralarla dolu olan bir adam 
mıdır? .. Her şeyden evvel, Puş
kin daha doğmadan, ailesinin 
gesrdiği alakalı bir hayat var
'dır; adeta bir roman yahut bir 
hikayede okunabilecek kadar a
lakalı bir hayat ... 

Büyük Petro Rusyanın ida
resini eline aldığı günlerde her 
memlekete gönderdiği sefirleri 
arasında bilhassa istanbuldaki 
sefirine itimat ediyordu. Onun 
için, sefir, Afrikalı genç bir ço
cuk olan Hanibal isimli yarı 
vahşi bir çocuğu satın alarak 
Petroya hediye ettiği zaman, 
çocukta bir çok güzel husu -
siyetler bulunduğunu anlamış
tı. Bir kere zekiydi; ve ya~t • 
nın olanca küçüklüğüne rağ -
men bu ilk bakışta anlaşılabi • 

liyordu. P.etro da küçük Hani -
bal'i takdirde gcC:kmedi. Der -
hal k'endine evHit edinerek Pa
rise gönderdi; ve Paristen Le
ningrada döner dönmez de ıs
lahat işlerinde kendisine yar -
dımcı olarak aldı. Fakat Pctro· 
nun Afrikalı zenciye karşı cJuy
d.uğu büyük muhabbet hiç bi:
vakit bu kadarla kalmıyacak • 
tı. Çünkü çocuğun tabiatıncfaki 
asil olmamayı her vakit düşü · 
nüyor, ve Leningratm kibar ta
bakası arasında onu bir asalet 
damgası ile yaşatmak istiyor -
du: Petro Hanibal'i asılzade -
!erden birinin kızı ile evlendir -
di ki, bu. Afrikalı adama kar -
şı duyduğu sevgi ve itimadın 

en lıilyük bir delili idi. 
işte Puşkin bu Afrikalının 

hafididir. 
PUŞKINt tLK TAKDiR 

EDEN 
Puşkin lise tahsilini Lenin -

grat civarında ve talebeleii a -
sil ailelerden olan bir lisede 
yaptı. 

Belki de asil olduğu halde, 
yazılarında halkı tutmasının ilk 
terbiyelerini Pu§kin bu mek -
tepte almııtrr. Çünkü bütün 
talebeler Fransa ihtilalinin bii
yilk tazyiki altında yaşayıp dii
şiinüyorlıı rdı. Ve her yerd:: ol
duğu gibi deFransa ihtilali, bu 

Şubatta ölümünün 
yüzüncü yılı için 

merasim yapılacak 

Puşkin bir düelloda 
nasıl öldürülmüstü? 
gençler arasında da bir moda 
olmuştu. Nitekim 1825 ihtila -
linde bu liseden yetişen genç -
lerin oynadıkları rol hakikaten 
büyüktü. İhtilal gerçi muvaf -
fak olamamıştı: fakat Çarlık 

Rusyasını o kadar sıkı bir su -
rette. sarsmıştı ki, bu gençleri 
birer birer yakalayıp menfaya 
gönderen Çarlık polisleri, hiç 
bir vakit kendilerini intikam al
mış hissetmiyorlardı: hırsları o 
kad:ır büyüktü. 

Puşkin daha bu zaır.anlcırda 
büyiık edebi bir istidat göste -
riyordu. Rusların en İ»İ kla · 
sik şairlerinden olan Dcrjavin_ 
genç çocu~un y•n:ıl:ınnı okur 
okumaz şöyle elemişti: 

~ 

- Puşkin sen benim tacımı 
giyeceksin! .. 

Puşkin bunu giymekte o ka
dar gecikmiş sayılmaz. 

Puşkin 'in ilk mektep zaman
larındaki hayatı bile, başlı ba -
şına. büyük bir adama yakışa • 
cnk vak'alarla doludur! Puş -
ldn hicviyclerine bu zaman baş 
lamrştı. Puşkin yalnız bunları 

yazmakla kalmıyor: ayrıca ko
mediler de kaleme alarak biz -
zat oynamaya çalışıyordu. 

Mektep sıralarından sonra 
büyük bir inkişnf gösteren Puş 
kin'in hayatı d ~ha caziptir: Ar
tık mektep arkadaşlarının çan -
tatarından daha geniş bir mın-

( Ltil f ctı sayı/ayı ÇC1•1ruıız .i 

Pı~kiniu kansı Natali 



takaya yay1\maya baş\1yan şfü·
leri l.ıütün Husyada dudaktan 
dudağa dolaşıyor ve Puşkin'i 

bütün kibar mahfelleri araların· 
da görebilmek için adeta bir re
kabete girişiyorlardı . Ve Puş • 
kin, bu kibar sosyetelerinde 
gençliğin bütün zevk ve eğlen
celerine dalmıştı. 

Bununla beraber, Puşkin o

kumayı elden bırakmamıştı. Gü 
nün bir çok saatlerinde bir ta -
raftan okuyor, bir taraftan da 
mütemadiyen yazıyordu. tık u
zun şiiri olan Ruslem ve Lud
Jnilla isimli şiirini bugünlerde 
neşretti. 

, PUŞKIN NEFYEDILIYOR 

Puşkin yazılarında hakikaten 
Çarlık için sakınılacak bir adam 
olmuştu. Puşkin Çarlık Rus -
yasına karşı ne yapıyordu? .. Çar 
~irinci Aleksandr, belki de 
'Jcat'i olarak Puşkin'in gizli me
saisi üzerinde o kadar çok faz
la bir şey bilmiyordu. Yalnız ha 
reketlerinde bunu hissediyor • 
'du. Ve biraz da çekindiği için 
olacak ki Puşkin'i büyük itti • 

• fat1ara garkediyor, ve hariciye 
nezaretinde iyi mevkiler de ve
riyordu. Fakat Puşkin'in hiciv-

ci tabiatına bu tedbirlerin biç 
birisi ldir etmemiştir. Birinci 
'.Aleltsandr'ın onu Kırıma uzak
Jaştırdığını görüyoruz. Bura • 

· dan da evvela Odesaya alını • 
yor sonra Kafkasyaya sürülü • 
yor. 

PUŞKIN EVLENECEK 

Otuı bir yaşına kadar yır • 
tıcı bir böcek gibi serazat ve 
kendi halinde yaşıyan Puşkin, 
bir gün, bu bekarlık hayatının 
bitip tükenmek bilmiyen heves
lerinden usanmıştı. Bir aile yu
vası kurmak istiyordu; onun 
sakin köşesinde, kendisine sa • 

Puşkini" tmtınm'§ bir Rus 
heykeıtr~ tara/utdan 
ya,.lan son 'hcrJkeli 

dık bir kadın bulacak, ve bil -
tün hayatını bir balayı lezzeti 
içinde, ve kendisi de hiç bir 
Don Juanlık yapmıyarak, ölün
ceye kadar hayatını böyle ge • 
çirecekti. Hele bir baba olmak. 
Puşkin'in 31 yaşında duyduğu 

en büyük idealdi. 
Pu§kin bu idealini elde et • 

mek için o kadar çok bekleme
di. 1860 sularına doğru Natali 
isminde on sekiz yaşında bir 
kız karşısına çıktığı vakit, ha· 
yatında çoktanberi kibar sos • 
yetelerde aradığı kadının bu ol
duğunda bir saniye bile tered
düt etmedi. Natali güzel bir 
kadındı. Güzel bir kadın ve za
vallı Puşkini herhangi bir ö • 
Jüm akibetine sürükliyecek ka
dar da sihirli bir kadındı. 
PUŞKIN'IN ÇOCUKLARI 

OLUYOR 
Hayatında bir çocuk babası 

olmayı daima tahayyül eden 
Puşkin, izdivacının hemen a -
kabında bu hazineleri birer bi • 
rer elde etmeğe başlamıştı. Çün 
kil daha ilk merhalede ikisi er
kek biri kız olmaJc üzere üç ço
cuğu dünyaya gelmişti: Puşkin 
ne kadar mes'uttu. 

Bugünlerde, Puşkinin tabi -
atım birdenbire değişmiş ola • 
rak görüyoruz: O zamana ka -
dar hiç bir §eyden korkup çe • 
kinmiyen yırtıcı tabiatı birden
bire büyük bir sükunete dalı • 
yor. İhtilal şairi artık hicivle -
rini kesmiş, mutedil hareket • 
Ier içinde yazı yazan bir adam 
olmuştu. Puşkin'in bu dakika -
tarını etüt .edenler, onun tabi
atındaki bu tahavvUJü ister is • 
temez bir aile tesis etmiş ve 
sükuneti mecburiyetle benim • 
semiş bir adamın durbinliğin -
den başka bir şeyde bulamıya • 
caklardır. Puşkin bir aile ha -

Düellonun son d.akikaZan 

basıydı; ve ister istemez böyle 
yapacaktı • 

Hakikaten Putkin arük her
cailiği bırakmııtı. Fakat Put -
kin de dedikleri gibi Puıkin ol
maktan çıkDlJ!tl· Yalnı~ belki 
de Puşkin bütün bu çekingen • 
liklerile, başına gelecek olan 
bir akibetin ilk dakikalannı hiı 
sediyordu. ÇünkU birinci Ni • 
kola kansı Natali'ye karşı duy
duğu aşkı, artık saklıyamıya • 
cak, bir dereceye gelmişti. 

ÇAR NATALl'YE~AŞIK 
Bunu herhalde Puşkin de 

hissediyor ve daha doğru bir 
tabirle biliyordu da ... Fakat Ni· 
kola bir Çardı ve Çar Rusya -
da bilindiği gibi her arzusunu 
da yapar. Bilhassa bu arzu Ça
rın nefsine ait olursa ... 

Nitekim Çar arzusunu yap • 
maktan hiç bir vakit çekinme
di. üstelik Natali gitikçe daha 
güzelleşiyordu. 18 yaşında iken 
Puşkin'le evlenen Natali en gü· 
zel çağına gelmişti; ve bütün 
kibar Rus sosyetesi, daha doğ
rusu saray Nntali'nin pe§inde 
adeta bir etek gibi sürünüyor: 
ve belki de Natali kadın tabia
tını kullanıyordu da ... 

Çar her şeye baş vurmuş -

tu. Pufkin ıztıraplı müthit da• 
Jôkalar geçiriyordu; fakat her 
fCYC göz yummak iatiycn bir 
tabiatı va-rdı. Nihayet Çar, son 
kozunu oynamaya karar ver • 
di. 

SON KOZ 
Bir gece, auf bu maksatla 

sarayda maskeli bir balo tertiP, 
edilmiıti. Çar Putkin ve kan • 
sını d,avet etti. İkisi de baloya 
geldiler .. Natali kendisinden ha 
kikaten çekinilecek kadar güzel 
di; ve meş'um bir nihayet, ev~ 
velce düşünüldüğü gibi o gece 
tatbik edildi. Çann bassa zabit .. 
terinden, kendisine talimat v~ 
rilmiş olan Atnesi görülebilecek: 
bir şekilde Natali'yi öptü; ve 
bu Puşkin'in damarlarındaki 
'Afrikalı kanınr galeyana getir .. 
mek için beklenilen fırsatı ver .. 
di: Puşkin hassa zabitini dü • 
elloya davet etti. 

Ertesi gün Leningrat civa • 
nndaki bir ormanda iki cen • 
tilmen karşr karşıya bulunu • 
yorlardı. Bir rivayete göre Puf"' 
kin'in tabancasındaki kurşun • 
Jar almmıştı. Fakat hakikat o • 
lan bir ıey varsa Puşkin yara • 
landı, ve biraz sonra öldü. 

• • t 
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Kanai Natali 19"1 aüello edeft PU§kitı 

Acaba hangi fikrini 
kabul etsek! .. 

Yazan: lbrahim Hoyi 
}"'ikir yoldaşım, kalender 

ve o nisbette mütevazi, !flkin 
ince kültürlü arkadaşım Ke, 
mal Tahir, kapı kapı dolaşa, 

ral<, şu muharrfre, bu roman. 
cıya "yeni mevsim .için neler 
bazırladıklarmı,, soruyor. 

nu so~, bir bakıma, adeta 
mevsimlik mal getiren ve müş 
terilerinin iştah nazarlarına 
arzeden tacirleri aklıma geti. 
riyor .. 

Ben sözden ziya de iş ta. 
.raftarıyım. Onun için neler 
hazırladıklarını söyliyecekle. 
'l'ine, ve yahud vaadde bulu. 
nacaklanna, Kemal Tahiriaa 
bu muzipliğine kurban olan 
1

tistadların, okura daha ziya~ 
>cıe sessiz, sadasız, bir veludl. 
'yet şelalesi halinde, özlü ve 
' kopya olmıyan eserleri v~rme. 
1 • 
)erini beklerım. 

Bilmem dikkat ediyor mu. 
; JUnuz?.. &brall piyasasın. 
ı ela, garip bir şamata var. 
l Hareket içinde insanı şa~ır. 
.tan bir durgunluk görülüyor. 
Mecmualar çıkıyor, kitaplar 
)>asılıyor, kaplarında kırmızı 

yazılarla süslü, yumruklu, 
nflralı eserler, kitapçı came. 
kanlarında bir beliriyor, bir 

•Jmyboluyor.. Ve gazeteler 
"yeni neşriyat,, a biblioğraf. 

1 

yaya sütunlar ayırıyorlar .. 
Ayırıyorlar ama ... 

Derin bir boşluk... Çın çın 

öten siikuneti, ancak, dükka'l 
' kepenklerinin tarakası ör. 
'tüyor. 

Hele fikir Donkişotlarına 
ne dersiniz?.. İmzalarını ka. 
lın puntularla diıiJi görmek 
karn sevdasına tııtulmuş tüy. 

' süz muharrir yamakları, her 
· kapının ipini çek~rek, sunt 
l 

edebiyat velvelesi doğurmak 

' istiyorlar. Buna bir şey di. 
. yemem. Hiç yorulmadan, sa. 
• murdan şöhret kürkünü sırtı. 
rıa geçirmeği kim istemez .. 

! '.Ancak kendilerinin de itiraf 
: ettikleri gibi, aklının ermedi. . 
ği, kül~ürilnün varamsdığı 
konulara ulaşmak isteyip de, 
tlstelik bir de, .fikir yürüten . 
]ere, mesela bir Mehmet Emin 
için, "Küçük çapta bir Mak. 
Sim GorkJ,, diye buyuranlara 
ne isim verelim?. 

• • • 

Yeni yetişen tiyatro münek. 
kitlerini okuyor musunuz? .. 
Uütün tiyatro bilgileri, mek. 
tep sıralarında iken, gene 
mektep sahnelerinde göster. 
dikleri ooy ile, eski Darülbe. 
dayiin melodramlanna da)'a. 
nan bu "'nevzuhur,, lar, destur 
ile girecekleri san.ıt mabedin. 
de, kendisine dört yüz yıJ. 

danberl en yüksek mevkii a. 
yırmış olan Şekspirden şüyle 
üstiinkörU bahsediyor, ve hiç 
anlamadıkları (Makbet) piye . 
sini, 'ildnci derecede bir pi. 
yestir, letvasile tenkide yel. 
teniyorlar. 

Ne denebilir, mazurdurlar. 
Çünkü Şekspiri kulaktan duy. 
muş, Makbeti aneak tercümt'. 
sinden okumuş, ve okuduk. 
Jarrnı da anlamamışlardır. 

IAldn şu: 
.. Kişi noksanını bilmek kadar 

irfan olmaz.,, 
Mısraını da mı kulaklarına · 

küpe, dillerine pelsenk ya. 
pamamışlardır. . . .. 

Konuşmalarından birinde. 
genç şairleri insafsızca tartak. 
lıyan, hırpalıyan değeri: mü. 

· nekkit ve üstadım Nurullah 
Ataç, bu şairlerden bah.st". 
derken, mademki, şiir yaza. 
mıyorlar, yazma."ını hece. 
remiyorlar. Yazmasınlar, ya. 
hud da hiç neşretme.'iin ler, 
diye 'müthiş bir hüküm veri. 
yor. Lakin gene aynı üsta. 
dım, başka bir konuşma3ında 
aynı şairleri ümitle kuşıl!. 
yor, hattft alkışlıyor ... Han. 
gisine inanayım?. 

Kemal Tahlrin bir sorusu. 
na karşı kendi kendilerini ha. 
zırladıklarını açrk~a söyliyen 
genç şairler, ihtimal ki bizim 
anlamadığımız ç~k büyük ve 
engin hi.c~leri terennüm etmek 
milyarlarca halkın şairi ol. 
mak istiyorlar... lstiyorlat' 
ama, ortaya koydukları eser. 
ler, bu ~ileğin müsbet bir 
cevabı mıdır?.. Bir edebiyat 
münekkidi olmadığım için , 
bir okur gibi, buna hayır, dl. 
yeceğim. Onun itin de, Nu. 
rullah Ataç üstadımın, hangi 
hükmünü daha mülayim ve 
.fikrime uygun bularak ı.abul 
edeyim diye düşünüyorum J. 

~'\" "\.~~'~'tC Q'a~'\1\"a 

dört A\man genci 
~~an 

nası\ 
kayboldular 

lsviçrenin Grlndelvald i. 
simli küçük bir dağ köyüne 
dört genç Almandan mürek

kep bir kafile geldi. Dağlardan 
. müthiş gürültülerle toprak 
. kaymaları henüz kesilmişti. 

Bunlar, 1935 senesi _ ağını. 
tosunda 13.000 kadem irtifa
daki Eigcr dağında ölen iki 
kardeş dağcının cesetlerini aı. 
mak için gönüllü çıkmışlardı. 

Beraberlerinde beş giinlük 
yiyecek, fazla olarak elbise, 

. küçük bir çadır, ipler, balta
larla o iki genç dağcı, Eiger 
dağının netameli tepesine tır
m.anmağa savaşmışlardı. 

Birinci gün hayli ilerledi. 
ler. Ak§&lll olduğu vakit ka
yalardan birinden bir meş'ale 

. yandı. Bu "vaziyetimiz iyi
dir!,, manasına geliyordu. 

Ertesi gün şiddetli bir ha. 
raret oldu. Küçük toprak kay 
malan sık sık vaki oluyordu. 
Bazı yerlertle ellerle değil, 

. ancak parmak uclarile tutunu

. labiliyordu. 

İkinci gece de başlangıcın
da fena gitmedi. Sonra dağ
lardan doğru bulutlar geçme
ğe başladı. Kar döküldü. RUz 
gir, şimdi ince gelen çadırın 
adeta içinden geçiyordu. İki 
kardeş eiddetli soğuktan tit
remeğe başladılar. 

Uyudular. Her ikisi de bi
ribirine a~mak istemedikleri 
korkularla dolu idiler. Haya.. 
tın sonu geliyordu. Fakat ni
hayet cesaretle ve şikayetsiz
ce bu sonu karşılıyacaktılar. 

İşte bundan nonra bir daha 
onlan sağ gören olmadı. 

Bir pilot, onlan bulmak 
ümidile dağın ·etrafında bir 
cevelan yapmağa. talip oldu. 
Beraberine bir de müşahit 
almıştı. Derken birden bay. 

• 
kırdı: 

- İşte, işte! Orada görü
nüyorlar! 

Fllhakika, biraz dikkatle 
bakınca, iki adamın bir sed 
üzerinde, karla örtülmüş, diın 
dik ve bembeyaz oturdukları 
görUlüyortlu. Anlaşıldığına gö 
re, .iki delikanlı fırtına iç'inde 
de tırmanmakta devam etmiş 
ler, bitkinllklerini hiçe say
mışlardı. 

Derken., ihtimal bunlardan 
biri, "gel §Urada biraz dinle
nelim. Fırtına çok sUnneden 

. geçer,, demi§ ve öteki de ona 

uyarak oraya çökmUş, sonra 
ikisi de donmuşlaruır. 

lki kardeşten biri ötekini 
adeta himaye eder gibi bir ko
liyle sarmıştı. Nazi bayrağı
nın bir köşesi iyiden iyiye gö
rülüyordu. 

Tayyare, onlara bir selam 
vererek gc~ti. Ve vaz-ycti ha
ber verdi. 

Şimdi gelelim onların ce
setlerini gctirmcğe çıkan di
ğer dört Alman gencine! Ei
ger dağına ç;ıkmadan evvel 
tecrübeli adamlardan bir ço
ğu kendiler.ine nasihatler ver
miş ve bu dağa dört kurban 
daha vermemelerini mütead
dit kereler söylemişlerdir. 

Fakat onlar dinlemiyerek 
bir sal>ah saat üçte dağa tır
manmağa başlamışlardJr. 

lki gün kadar çıkmışlar ve 
nihayet tam tepelerinde do
nakalan iki Alman kardeşiıı 
cesetlerini görür gibi olmuş
lardır. 

Sonra bu dört delikanlıdan 
birinin ayağı kaymış, ondan 
sonra dördü birden dağın bir 
kayasından öbür kayasına, 
bir seddinden ötekine yuvar
lanarak ve gittikçe hızları ar
tarak düşümilşlerdir. 

Bundan sonra bir "kurtar
ma kafilesi,, yola çıkmıştlr. 

Fakat 4~000 kadem yukarıdan 
düşmüş insanın nesini kurta
rırsınız? 

Şimdi, o iki Alman g~ci. -
nin, hala Eiger tepesinde otu
rup duran cesetleriµi indir
mek için bir başka kafile ha. 
zırlanıyor. Fakat Bern hilkfı
meti, artık yapacağı işi öğ
renmiş ve hava güzel olma. 
dıkça herhangi kimsenin da
ğa tırmanmasını menetmiştir. 

Dağa çıkmak havasını da 
tayin eden en iyi mütehassıs
lar, dağ kJlavazlandır . 

Fakat dağ havasının may
mun iştahlığı, bir karar üze
rinde durmadığı pek malfım
dur. Kimbilir, belki şimdi h~ 
zırlanan kafile de, kendilerin
den evvel dağın tepesine ha
kim olmak emelile gidenlerhı 
akıbetine uğnyacaktır . 

..... ..-.. ............... ·-···-···-····-·· 
En tehlikeli yaş 

Otomobil .sUnnekte en teh
likeli yaş yirmi Uç olduğunu 
söylUyorlar. Son defa otomo
bil kazalarının bir tahlilinden 
bu netice çıkmıştır. 
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Hoş sözler: 
- ~ ,_,zwwwz ,_, ...._,, 

Doğra hesap 
r GündUz'ün hesabı iyi öğre

nip öğrenmediğini •nnesi anla -
mak istiyordu. Dedi ki: 

- Eğer sana şimdi beş ku • 
ruı, ·sonra da daha iki kuruı 
versem kaç para vermiş olu -
rum? 

- Ne bileyim anne, ver de 
.ona göre hesaplaymı. 

1avuğun yaşı 
Ha,yat bilgisi dersinde Ba -

yan öğretmen Gündüze soru -
yordu: 

- Bir tavuğun yaşı, nasıl 

bilinir? 

- Dişlerle Bayan öğretmen 1 

- Dişlerle mi? Çıldırdın nu 
sen? 

- Aİılatayım. Eğer tavuk 
pek yaşlı ise çiğnemesi zor olur, 
dişleri iyice sıkmak lazım ge -
lir. 

O da haklı 
r Bayan öğretmen hesap der
sinde anlatıyordu: 

- Bir cinsten olnuyan teY -
ler cemedilemez. McseHi, bir 
lcoyunla bir ördek ne iki ko • 
yun eder, ne de iki ördek. 

GUndUz buna itiraz etti: 
1 - Bir litre süte bir litre ıu 
koyarsak iki litre silt etmez mi? 

iyi şoför müşl 
Babalan şöför olan iki ço • 

cuk konuıuyordu: 

- Benim babam, çok dik -
katlidir; Yirmi beı yıldanberi 
§Oför olduğu halde ancak on 
kaza yapmıştır. 

- Benim babamın otom~bi
linden altı kaza çıkmıştır. 

- Ne kadar nmandanberi 
JOförlük ediyor? 

- iki glindenberi. 

il. 11 KUJlUNwı !LA V&SI 

•• Va.bani Kedil •• 
İhtiyar Bayan öğretmen e

vinde küçük çocuklara hususi 
ders veriyordu. O gün de pen
cere önündeki şezlonga uzan • 
nıış; yanında, koltukta oturan 
küçük bir kıza ders veriyordu. 
Bir aralık saate baktı, başını 

sallıyarak dedi ki: 
- Dokuzu on ,g~iyor, Bür

sin ile Oğuz hala gelmediler. 
Ben onlara saat dokuzda bura
da bulunınalannı söylemiştim. 

Tenbeller, hi~ de vaktinde gel
mezler. 

Bürain ile Oğuz tam vak • 
tinde gelmiştiler; fakat odaya 
girmemiılerdi. Ellerine geçir • 
dikleri bir yabani kediyi bir 
lrafese sokmuşlar, bayan öğret
menin oturduğu ıezlongun ya
nındaki pencereye kadar getir
miflerdi. Kafeıi yavqça pen • 
cereye dayadılar ve kapısını aç 
tılar. Oğuz kedinin odaya gir -
mesine çalışırken Bürsin de 

- Korkma yavrum, git aa
r.a da okumayr ö~retir. 

Diyordu. Nihayet kedi, ço • 
cuklann zorlamasına dayana • 
m.adı. Pencereden içeriye fırla
}'lp ihtiyar Bayan öğretmenin 

iizerine atladı. Bayanın ödil 
koptu. 

- Ayyy, bir yabanı kedi! Bu 
d1 nereden geldi. 

Diyerek dizleri üstünde bu
lunan örtüyü hayvanın üzerine 
attı, sardı sarmaladı, pencere
ye giderek kediyi dışarıya fır
lattı. Avluda, pencere önünde 
dikenli frenk incirleri vardı. 

Bunların üzerine düşen kedi 
ac.ı acı bağırıyordu. Yaramaz 
çccuklar da odanın yanındaki 

salcınun penceresinden bunu 
sevrediyorlardı. Kedinin diken
ler üzerinde inlemesini görün
ce istemiyerek bağırdılar. 

ihtiyar bayan öğretmen bu 
sesi iptti. "Orada ne var? .. ,. 
<liye yavaıça salona girdi. Büs
cin ile Oğuz lronuıuyorlardı: 

- Bayan adamakılh kork· 
tu, değil mi? 

- Ödil patladı 1 
- Ne fyi oyun yaptık. 

Bayan bunlan dinledi. Son
ra yavatçacık yilrüyerek ilci 
ycmurcağın kulaklarından ya -
kaladı. Sürükleye sürükleye 
bahçeye götürdü. Orada bir 
tahta kanape üzerine oturttu. 

- Alın bakayım kalemle 
kiğıdı. Ha §Öyle. Şimdi söy • 
liy~ceklerimi yazın: "Yabani 
kedi ile vakitlerini geçirenler, 
öğrenme zamanını kaybetmit 
olurlar . ., işte bu cümleyi yüzer 
defa yazacaksınız. Anladınız 
mı? 

1t//lllll111Ntl~IH1'lllll/Jlll~ll 
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TRüçük Bilgiıer [ - - Bazı yağmurlu havala-:-da 
tayyareler alfümi semayı tam 
bir daire halinde ve kendi göl
gesini de bu dairenin ortasında 
görürler. 

- Çinliler sazan balığına mu
kaddes bir hayvan gözile bakar 
iar. 

- Bir elmasın hakiki olup ol 
madığmı anlamak için dil u .. 
cuna götürmek kafidir. Eğer 

camdan daha soğuksa elmastır~ 
- Meksikalıların ejder dedik 

teri büyük kertenkeleler suya 
atrlrr ve batmadan suyun yüzün 
de istedikleri gibi gezerler. 

- Birleşik Amerika cumu • · 
riyetinde yüz on dört bin üç 
yüz yirmi dokuz kör vardır. 

- Meşhur Fransız şairi Vol ... 
ter, yazdığı felsefi eserlerle ta .. · 
nmmıştır. Halbuki şiirleri o ka ... 
dar , çoktur ki yalnız isimlerini 
yazmakla ciltler doldurulabilir4 • 

- İngilterede Folkeston şeli 
rinde garip bir kanarya kutu • 
nun papağan gibi konuıtuğ~ 
görülmüştür. Bu kuş yumurta• 
dan çıktıktan sonra annesi cöl• 
müştü. Kendisini yuvadan alıP. 

beslemi§ler ve konuımayx öğ "' 
retmeye çalışmıflardır. Ka~ar • 
yanın adı Jojo'dur. Söylediği 

sözler: "Güzel küçük Jojo., ya .. 
hut "Ah, güzel küçük bir ~ 
cuktu,. ve "Annesinin kü~ülıl 
çocuğu,, gibi kelimelerdir. Söz• 
ler gagasından bir ıslık şeklin. . 
de çıkıyorsa da gayet açık b~ 
surette anlaşılıyor. 

- Demire nikel kanıtıraralı; 
kuvvetli bir çelik yapmak fik • 
ri, gökten düşen taılarin m~ 
yeneainden sonra, hasıl olmut" 
tur. İlk zamanlar buna "gök: 
çeliği,. diyorlardı. 

- Yılanların çocuğu yazın 

Iiddetli güneşine tahammül e
demezler. Bunlardan bazıları u 
zun müddet güneıte tutularalıC 

fotoğraflan alınırken, bir ta -
kımlan da, güenı altında halka 
~österilirken nı..,;: ... ı ..... cJır . 

/ 
-

, ,,I' 
ızuıvacın 

Evlilik bayatınızda 
ister -- -· - - -~~----

mlslnlz'I 
Şu halde 

Nelerden 
kaçınacak ve 
nelere dikkat 
edeceksiniz 

Don..Juan
lar arasın
.da. iyi kocalar çıkmıştır 
fakat kendile.rint birer 

,, 
uç 
meıa't olmak· 

' 

prenses sayan kadınlarla, kadınları 
t.es.hlr hulyasına kapılan delikanlılar 

·Nadiren mesut yuva kurabilmişlerdir J. 
} Hayata bedbin bir gözle ba

!ianlar, eberiya, mea'ut olama

mıt evi insanlardan bahaederler4 

1 Acaba, evlilik hayatında uy

: gunsuzluğa sebebiyet veren 

i fCylerden kaçınmanın ne ka • 

öar kolay olduğu diltilnülmüt 

' müdür?. 

Bir çok kimseler, evlenme 

hayatının balayından sonra ar

tık mutat bir tekle girdiğini, 

ve her gün ayni yeknesaklık 

içinde cereyan ettiğini söyler

ler. Fakat insan hayatını çok 

iyi anlıyanlar, bu kanatte de -

' ;ğildirler. İzdivaçların en güzel 

. ·mükafatı zamanla, hakiki ar • 

tadaşhğın ilcrletilmesilc elde 

edilebilir. 
' Bir izdivacın saadet vere • 
bilmesi için gerek erkek, ge • 

1 
rek kadının biribirine olan mu

• habbetini, içtimai bir mukave • 
: lenin icrası için frraat tellkki 
; etmesi lAzımdır. ~ 

1 

Bu içtimai mukavele, ayni 
.1:amanda iki ıerikten her biri -
ne manevi bütUnlük ve zengin-
lik gedıir, · 

Muvaffakiyet, tamamen aem 
pati üzerine kurul.mut bir teı • 
riki mesaiden doğar. 

Evlilik hayatını bozan, fa-
kat kaçınılabilecek sebepler 
§Öyle hülisa edilebilir: 

( 1) Evlenmenin manasını bil 
memek, 

(2) iki cins araaında haki -
miyet rekabeti, 

(3) Bir hayat arkadaşile be-

raber yatamak ve onu seçmek 

meselesinde toy bir hayalpe -

restlik göstermek. 

Evlilik hem bir vazife, hem 

bir mukaveledir. Onun icrası 

için uzun boylu ve hararetli 

bir hazırlık ister. 

ıki insan cinsini, yani er -
kekle kadını biribirinden farklı 

telakki eden içtimai sistemler

den evlilik hayatının mUtees -

air olması tabiidir. Erkektik ve 

kadınlık diye iki kuvvet düıtin 

mek ve bunlardan birinin ctai -
ma hikimiyet, lSbUrüniln zaaf 

irade ettiğini dtııünmek hata • 
lıdır. 

Tabiat karıısında böyle bir 

tefevvuk gözetilemez. Her j.ki 

cins de, insan ırkının .hayat va

zifelerine müsavi surettte yar

dnn eder. 

Erkeğin kadına hakim bir 

mevkide bulunduğunu dütün -

mek, kadın cinsi arasında iki 

vaziyet doğurmuıtur: Esaret 

veya isyan. 

Bunlar ve bunların mukabil 

tesirleri evlilik hayatını öyle 

bir ring haline getirir ki, ora -

da, erkek ve kadın biribirine 

karşı muhayyel üstünlüğü ka -

zanmak için daima çarpışmak -

tadır. 

Bir kadının erkeği: "İste -

diğini ele geçiren fırsatcO bir 

ıahsiyet., olarak tasavvur et -
mesi ve bir erkek kadını taba -
an "sahte ve itinada liyakatsiz., 
görmesi, bedbahtlığı mucip o • 
lur. 

Nihayet evlilik hayatını bo -
zan müşterek sebebe gelelim: 

Hissiyata· kapılmak! 
Bunda da ban nzi1etler 

nrdır: Gençliğini "Don Juan" 
gibi geçimıiı ve bunu "hakiki 

erkek!., tanınmak bevcsi!e yal>" 

mış evli insanlardan bahsederlet 

de hazan, iyi, sadık ve izdivaç 

mukavelesinin mes'uliyetlerini 

bütün manasile anhyan bir ko

ca olabiliyor. 

Fakat kendisini bir ''pren • 

sca .. sanan ve dünyayı ,ayak • 

larınm ucuna getireceğlııi ümit 
eden bir kızla, kadınlan daima 

teshir edeceği htilyasma kapı:. 
lan bir delikanlı nadiren deği ;.. 

§ir! 
Şu halde mes'ut bir izdivaç 

hayatı kurabilmek için ne yap-

malıdır.? 

Yukarıda kaydettiğimiz üç 

bedbahtlık sebebini telı::rar göz

den geçirelim. A§ka karşı bü -

yük bir günah teşkil eden ce

palet, rekabet ve çocukça ha -

yal düşkünlüğ~nden kaçınalım. 

Bu belli başlı yanlışlardan kü

çük bir gayret ve hayatı lıof 

görmek istiyen bir zihniyetle 
sakmılırsa evlilik cidden bir 
muvaffakiyet olur. 

• • • 
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vrupa.,, 
Hava · Yolu 

En kestirme olarak 
nereden geçecek 
Şlmdlllk üç yol 

g österi ı ıyor 

Fakat donmak tehlikesi 
bulunduğu için hiç biri 

tercih edilemiyor 
Bugün Avrupa ile Ameri • 

kayı biribirlerine bağhyan sür· 

ıtli vapur postalanndan, balon 

lardan ve büyük tayyarelerden 

ibaret olmak üzere üç vasıta 

var. 

Apğı yukan bir asır kadar 

evvel Bahrimuhiti Atlaai üze • 
rinde gemi seferleri bagladığı 

zaman bütün vasıtalar arasın -

da bir rekabet kendini göster -

mitti. Sonralan her tirket en 

kısa yolu aramağa batl&dı. Ni
tekim, ayni bal, bugün de ha

,.. yollanru ellerinde bulundur 

mak istiyen muhtelif •irketler 
tarafından ayni tekilde olmak 

üzere tekerrür etmektedir. Fa

kat .hava yolları deniz yollan 

gibi acaba basit midir? Bura • 

Jarda havalann tabiat ve ecre -

yanlan hakkında büyük bilgi -

lue sahip olmak lazımdır. An
cak bu suretle en istifadeli yo

lu bulmak mümkün olacaktır. 

Bahrimuhiti Atlasi üzerin -

de hiç durmaksızın dünyanın 

bu en btlyük mesafesini timdiye 

kadar Alman balonlan uçuyor

lardı. Gerçi aynı mesafeyi bil -
JÜk uçaklar da katediyorlaraa 

da Atlas denizinin bazı nok • 

talanna sabit bir halde konmuş 

ve demirlenmiı istasyonlardan 
benzin gibi ihtiyaçlarını tedarik 

etmektedirler. Yani doğrudan 

doğruya uçamıyorlar. Diğer ta 

raftan tayyareler çok qya da 
gödlreQliyorlar ... 

Tayyarecilik ka
dınlar arasında bil 
haa3a son aeıeeler· 
de almlf yürimiif 
tiir. Kadın tayyar 
reciler erkek ra
kiplerini geçmek 
için çalışmaktadır 
lar. 

Çünkü su yüzünden hare • 
ket eden bir tayyare, topr~ktan 
hareket eden tayyareye nisbet· 
le takriben bin kilogram daha 
az nakledebilir. Bahrimuhiti 
Atlaslde uçakların seyrüseferi -
ne batka mania yoktur. Yağ -
murlar ve rüzgarlar ekseriyetle 
pek faydalıdır. 

Yalnız meseli Şimal Atlan
tik denizini uçmak havai cere • 
)'"anlardan ve manialardan do • 
layı daha güçtür. Bununla be -
raber uçakçılar hava istasyon -
tarından telsiz telefonla bava -
ların ahval ve tabiattan hak • 
kında malümat alarak buralar
da da gayet emin seyrüsefer yap 
maktadırlar. Şimal Atlantiğin • 

ôen uçmak için ıimdiye kadar 
üç yol tercih edilmittir: 

Birisi şimalde hlanda ve 
Groenland ilzerinden yapılıyor 
ki burada donmak tehlikesi var 
dır. Kqın hararet derecesi aı -
fır altında 65 dereceye kadar 
iner ve böyle bir hararete de 
kimse tahammül edemez. 

Ukin bu yolun bir iyiliği 
vana, o da tayyareci kısmen 

olsun arazi üstünclen uçar. Di • 
ğer yol f zlanda tarikidir: Bu da 
birincisi gibi soğuk olduğu gi
bi biraz da tehlikelidir. Bu yol 
şimdiye kadar yalnız spor tay • 
yarecileri tarafında nuçulmuı • 
tur. 

üçüncü yol Şimali Atlantik 

denizinin cenup tarafıdır. Bu 
yol en emin olduğu gibi hava • 
lar da o derecede soğuk değil • 
dir. 

En emin ve havası en mU • 
kemmel mesafe ise Azoren -
Bermuda tarikidir. Bu mesafe • 
de ne soğuk, ne sis, ne de yai• ' 
mur vardır. Bundan batka A ,~ 
zoren'den küçük Antil adala • 
rma kadar tayyareler mUtema • 
diyen arbdan rüzgirla seferini 
sür'atlendirirler, Fakat Ber • 
muda'dan sonra havalar pelı! 

fenadır. Onun için bu güzel ha• 
va yolu ekseriyetle tercih edil•' 
memektedir. 

Her halde yakın bir gele • 
cekte insanlar f ennt vasıtalarile 
Atlantik denizinin en. kestirme 
ve. emin yolunu bulacaklardır,. . 

Bu hususta Hindenburg ba
lonile Domier uçakları timdi 
tecrübelerle me11uldürler. 

Biiyiik mvuaffakf,. 

11et1er kamnmtf olatt 
Alman l«ıdın tayya. 

recin §imdi Avrupa • 

AtMrilotl yoluna ha

ınrlanmaktadır. Bu 
Bayn tayyareci ge

~lerde ,e1&rimi:e da 
geımi,ti. 

.... 

I 

bir 
keşfedildi 

F loridada bir kov
boq tıpkı kalıkalıa 
çiçekleri gibi çilek 

lJeliştirigor •• 

Bu suretle kibar lokmasını halk 

ta çok çok.·. yiyebilecek mi ? 
Çllelln yerde, yerle bera • 

iter bUyUyUp biten ba meyva· 
·ımn. meyvalann en lezzetlisi • 

ilin, en kibannın böyle tevazu 

eseri göatermekten aynldığı 

7er •ar mıdır, derainis? Evet, 

~merikada Florldada bir Kov

boyun çilek tarlası, çileğin yer-

4te büyüyüp bitecek yerde, eh

ramlara tırmanarak göke boy 

aaldığı yerdir! 

Mesele, töyle: Bundan ap

lı yukan on sene evvel, Flori -

uda hararetli bir ziraat faali • 

7eti .kendini gösteriyor. Bu sa-

Mhada muhtelif itler yapılabi

Jtyor ve zarar edilmiyor, bili -

lis kir hanesine hayli kazanç 

bydediliyordu. Pek becerik -

ıiz olmamak şartile, her zira -

atçi, ektiğini biçiyordu: hatta 

aralannda hali, vakti ye-

rinde denilmefe yetea 

bir mevki elde etmek -

le kalmayıp. oldukça zenıtn 

olanlan bDe raat ıeliııiyordu. 

Tekiraata yapy&ıı bir Kov -

boy da, bu vaziyeti göz önün -
de tutarak, fırsattan istifadeye 

giriıti. Bütün ailesini topladı, 

Tebaa eyaletinden · Floriclaya, 

bu niabet bbul etmez dtrece • 

de bereketli memlekete göçet • 

ti .. 
Bir zaman için, İ§ler yolun

da, düzgün gitti: fakat, gel za. 
man, git zaman, vaziyet değit
ti. Jhtikir v. s. bir takım lmiİ· 

lerle, itler bozuldu. Bir bocala· 

ma devresini, bir inhitat dev • 
resi takip etti. Kovboy da, sa -
demeye uğradı, adeta sadakaya 

muhtaç bir hale dil§tü. Elinde 

gayet dar, küçücük bir toprak 

parçası kalmıttı. 

Ko•boy, burada çilek yetit· 

tirdi. Fabt, çilek, geniı yer is

ter : onunsa. yeter yeri yok! 

Şimdi ne yapım?.. Akıllı ko~ -

boy, dütllndil, tapndı; Ame • 

ribnyari bir bulutla. çilekleri
ni ebramnri yükseltmek, ba 
suretle 1etiftirmek çare9lne 

baıvurdu. Bu usul sayesinde, 

yerden tasarruf ederek, bir ye· 

rlae bin mahıul aldı. Dar, ufak 

yerde, "250,000 fidanı tuttu. it
te, Tebaıb Kovboy, Floriclıi • 

da yeniden zengin olmanm yo

lunu tuttu: hatta, tekrar rcfa

t.a kavuştu bile! 

O zamana değin, çilekleri 

yerden yukanya kaldırmak fik· 

ri, hiç kimsenin aklına gelme· 

mift). · Aklına gelmişse bile, h!c; 

kimse, bunu tatbike davranma 

mııtı; ehramlar, yüksek ve dar 

sandıklann, üst üst yerlqtiril· 

mesi ıeklinde kuruluyor. Bun • 
Iann içerisine toprak dolduru

luyor, tahtadan duvar diye an· 

)atılabilecek yan taraflannda 

öelikler açılarak, kökü sandık 

içerisindeki toprakta olan çilek 

fidanlarının, buradan dıpnya 

kol salmalanna yol açılıyor. 

Baylelikle de, bu lezzetli ve 

lribar lokma11 meyva, kahkaha 

SİÇekleri gibi Unn&f, "dolat yük 
telip ....,..., 

Bu usulün faydası, yerdea 

ta~uftan ibaret depldir ; san 
dık içerisindeki toprağa. su·•· .. 
ile verilen besiden, çilek fida • 

m y~zde yilz faydalanıyoq bal 
huki, umumiyetle bilinen ve ya· 
pılan tarzda olursa, verilen g.. 
canın ancak yüzde yirmisi Çi . ~ 
ielı: fidanına gidiyor, bakiye • 

ı;i, toprağın derinlikleri tara • 
fından çekiliyor 1 

Kovboyun tarlasında, ehram 

gibi set yığını üzerinde, sandık: 

!ardaki topraktan bir tahta . du

\;arla ayn lan meyva kısıpı, hem 

çok gUzeJ duruyor, hem top. • 

ı ak bulaımadan, ter temiz ka • 

hyor, hem de çabuk çürümG • 
yor. 

Bu akıllı kovboy, icadile o 
kadar ilgi uyandırmııtır, ki bir

l~k Amerika hükumetleri si -

raat nezareti, Va§lnıtondan 

resmi mütehauıslarmı t&n~ 

mi§, kendisile temasa ıelen 1MI 
adamlar, y~i icat çilek pJtla. ... 
tajrna .etUd ... erd~I 



~ı:Kesin bir hen
• 

zerı vardır 
'(7 ... .ayfadan devam) 

Jjş imkawm büsbütün ortadan 

kalduu. Şaşırtıcı bir benzer, 

:kendisine benzediği kimsenin 

jestlerini, başını tutuşunu ve 

baş~a görünüşlerini taklit e

'clebUrse, bir hamlede yer yü "! 

zünde mesela ikinci bir Benito • 
Mussolini ortaya çıkad 

Me!}ıur benziycnler :serisin

.den bazıları : Boksör Maks Şme 

ling ve Cak Dempsey. Şmeling, 

~merikada spor sahasındaki 

başarısının yanı sıra, Dempse -
ye frapan benzeyigi dola,ylSile 
de meşhur olmuştur. Adeta, ko
ca bebekler, ikizmişler gibi! Son 
ra G. B. Şovun benzeri ·yiizba • 
p Frederik Ruuel; Long 1z • • 
landda Griyt Veçde yapyor. 
İngiliz edibe tam bir bemeyifi, 
görenleri. JBflrtlyonDUfl Son • 
ra Hindenburgun benzeri; öle
ne Tannenbcrgde büyük tören 
yapılırken, hazır bulunanlar a
nsında birinin bu bcnzeyiJi, ·O

nu gören herkesin ve bu arada 
ibir gazete fotoğnf~mm da 
gözüne •çarpmq n derhal ·ob -
jektifi üzerine ·çcrirerek, resmi
ni çekmİf. 'Ve sonra, bir meı -
burun bcmcri daha: Jlussolini 
nin benzeri; Dr. G. A. Luridir; 
~merikan ordusu erkinıharbi
yesinin bqaoktoru •.. 

Nitekim tanmmlf doktorla • 
'mruzdan ı( ) »er ·• 
line yaptığı bir meywtte bütün 
Berlin ahaJiai ·cadc1elerde iten -
~isini selimlalD'f. hattı bir çok 
yerlerde •DnJlamıJt:ır. Çiinldl 
cfoktor Alman propaganda na -
J.mna o bdar benziyordu ki, 
bunu sahüedeki :resimlerde .U 
Cle farkedeceb.iniz. 

Bu yudıklarmıula, hep bel 
lenmiş benzerlerden bahis aç -
iık. Çok ·ıükür, artık dünyada 
yüz binlerce Grcta Garbo yok
tur; Greta Garbolar büyük şe· 
birlerin sokaklarında t~m ta
kım gezinmiyorlar; Ukin, pek 
2z zaman önce, bir hayli gen_ç 
kız, ine "nahi Kadın,, gibi gö -
rünmek arzu ve ihtirasile yanıp 
lutuşuyorlardı. Hele saçlarım, 
~nun gibi taradılar mı, kendi -
lerince, onun gibi ,görünüyor
lardı da J Ancak, işin tamam 
olması için, Grcta ·Garbonun 
bakışlanndaki mel.inkoli ve hü
zlin ifadesi de eksik olmamak 
gerekti. Benzeyiş daima elde 
~emiyordu; hattı asli elde 
edilemiyordu gerçi; bununla 
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beraber, genç kızlar, kendileri· 

ni aldatıyorlar, benzemedikle -

ri nlsbette benzediklerini sanı

yorlar, benziyemedikçe benze -

yiş teşebbüsüne başvuruyor -

Jardı, zavallılar 1 

Bir benzeri bulUııan adam, 

gıpta edilmeğe layık bir adam· 

dır.Çünkü .. günün birinde dilber 

bir kı~la ' kolkola ~gezer, hiç ta

salanmadan gezinti yapar. Ak • 

§ama eve dönünce, karısının 

!kapan' çatıktır. Derhal çıkrtu': 

"Suat, 'bu ne demek ·oluyor? 

Hesap ver, bakalım! Seni bu -

gün bir kızla kol kola görmüş

ler!,, Buna karşı, Bay Suadin 

cevabı hazu: "Beni mi? GWe

yiın bari! Ben, ha?. Ayol, o 

gördUJderi, benim benzerimdif., 

Eğer üstelik bu iki benzer, -

öyle ya, ikisi de biribirinin ben

zeri! - eYet, ıeğcr üstelik bu i

.ki benzer. biribirlerile tanıpp 

2Jllaprlarsa, hot vakit geçirir .• 

ler; bin"biderini korurlar, .biri

nin 'hatasını öteki üzerine alır, 

·diğerininkine ·beriki mazeret 

bulur; hulisa, icabına göre, .iki 

~bdan birinin yaptıldamu ö

teki benimeeyerek, benzerini 

milJkiil vaziyetten kurtarır: 

soma da abine mfitkül bir va
ziyette, idqirler 1 Abi tcsa • 

.düf, herhuıci bir tehlike-• 
pqinen 'bertaraf 1 Declikoducu

lar, ·istedikleri kadar dediko • 

du yapaduramılar: Fena 'bir ha 

reketi, - icahma göre - 'ben· 

zcrlerden biri yapıruıtır dalına; 

~yi .,nzeı, sitayife llyık hare ·• 

.keti de... her ikisi birden 1 
Bahsi, Çine ait çok eski ve 

.kısacık bir hiklye ile kapata -

lım: Beyazların bindiği bir ge
miden korsanlıkla kaçırılan bir 
Beyaz, zengin bir Çinlinin has 
kölesi yapdrruş; San Efendi., 
,güniin birinde Beyaza "bak, 
aemiş, §U gördüğün, benim 
düşmanımqrr! Şu resimde gör· 
düğün! Gebert onul., Uç gün 
.içerisinde, Beyaz .köle, 35 Çin
liyi Bldürmüş; zira. onca, bil • 
tUn Çinliler, biribirlerine, do -
Jayısile de efendisine benziyor
muş! 

Benzeyişin hem karı, hem 
öe zaran hatırda olsun! Ne o -
Jur, ne olmaz! ... 

~Ür7 •• 

Ne bedbaht insanım! Kür'.kten başka giyeceğim yo/c/, 

Aug ·ün .. 

1 
I~ 
~_,~-; 

- Ne ,beflbalıt iutaaıml Bir çok ellnselerim tNlr, ~ 
lcirkiiM yok. • 

Miibaiajacı ile 
Geveze 

Bu kadar olur 
Geveze anlatıyordu: 

- Çok yaşama rekoru biz • 
de. Amcam tam yüz on ya • 
şında öldü. 

Yanlarında baıka bir arka
daşları vardr. O : 

- Benim teyzem daha çok 
ya1adı, dedi: öldüğU zaman 
yüz yrimi sekiz yaşında idi. 

Miibalağacı ağzını açıp bir 
şey saylememişti. Yalnız laı 

kıs gülüyordu. 

-Ne var? ·dediler. 'Yoksa re
kor ·sende mi? 

- Tabii bende. Bizim aile -
den şimdiye kadar kimse öl -
mcdi! 

Haklı/ 
Postaya mektup götilrdil. 

Uzerine bir pul ya~••h•m•••• · 

Ne yapsan 
nafi.le! 

Arkadaşına dert yanıyor • 
du: 

- Geceleri rahat uyku uyu
manın imkaru yok. 

- Neden? 
- ikide birde latnm uyan • 

dınyor.: "Bir giirilltU ifittim. 
hırsa olaaasml,, diyor. 

- ''Husu gürültil yapmaz.. 
desene? ... 

- Diyorum. Yatıyorum. 
- Ondan sonra rahat rahaJ 

uyuy0!'9n artık .. 
- Nerede 1 Biru sonra ka ı 

rım yine ;uyandmyor. 
- "GürUltü işitmiyorum. 

sakın hırsız gelmesin!,. diye ... ~ 

Memur tarttı: 

- Ağır geliyor, aedi. Bit 
pul daha yapl§tmn. 

Adam .hayret etti~ 

- Daha ağır gc)Çı diye mil 

.Herkesin benzeri var 
1Nltekl:m ;slzla ·d'e 
.llenzerlalz vıar 

Benzerlik iyi .mi, fenamı? Bu başka bir 
mesele. Fak at Şüphe.siz .ki benzerlıkten 

istifa.de edenler çok .• 

Dünyanın meşhur 
benzerleri kiml,erdir 
Bir 1 ürk de Atman p1opaganda nazırına 

benzediği icin Berlinde sellimlanılJOT 

,. Hiç bir kimse, yer yüzün -
öe benzeri bulunmaz bir kimse 
değildir; herkesin, mutlaka bir 
benzeri vardır. ihtimal ya -
kınında, ihtimal ayn ayn kı • 

' (tatarda; fakat her halde mev
cut; hatta, bazı kimselerin bir 
ibenzeri ~eğil, bir kaç benzeri 
bulunmaktadır1 

Bu sa brlan okuyan bir kim 
t>enin, §U .anda b9 mülahazaya 
§iddetlc itiraz ettiğini farzc -
Giyorum. Olabilir, ya 1. Mesela, 
bu okur, şöyle diyor: ''Saçma 

şey! Benim yer yüzünde ben -
:ı.erim yoktur; ben, yalnız: ba
na benzerim; ne ben baikası -
na, ·ne de baıkası banal,, Ben 
dec bilmukabele bu okura '<le -
riqı. ki: ''Haksızsınız; yandı • 
yorsunuz. Mersinin filan ma -
hallesinde şimdiye kadar üç ke
re pasaport sahtekaı:'bğm6an sa 
bıkası olan bir adam, bir terzi, 
sizin tıpkı tıp1asına benzeriniz
clir; o derecede yakın bir ben -
zerlik var ki .aranızda 1 Faraza, 
bu üç sabıkalı adam, bir dör -
ciincü defa ayni sebeple zinda
nı boylamak lazım gelse ve 
Menin hapisanesi gardiyanı o
nun yerine yanlışlıkla yakala -
nan sizi karşısında görse, mu -
hakkak şöyle der: ''Ah Ahmet, 
gene mi yakayı ele verdin? Ge
ne mi o pek hotlandığın böce -
reni özledin?!,, 

Fakat, gene f;lrzedelim, ki 
bu satrrlan okuyan kimse, meş
hur bir ıahsiyettir. Bemar Şov 
diyelim. O zaman, bu .İngiliz e
dip, söyle homurdanır: '"E -
vet, şüphesiz benim bir sürü 

Hindenbıug ( aolda) oe benzeri 

Şmeling (solda) benzeri v~.m,psegle .-ı 
benzerim dolaşıyor yer yüzün
de! Hatta, içlerinden biri, ba -
na benden ziyade benziyor '!,. 

Gerçi bu söz, Bernar Şov 
tarafından söyleniyor f;leğil de, 
ona benim 'tarafımdan aöyleti -
liyoraa da, :gene rcrindedir. 
Bundan yıllarca önce. büyük 
bir Avrupa mecmuası, bir mü
U:baka açtı. Resimleri dünya -
nm dört bir tarafma yayılmq 

bir ·çok taDIIUIUf phsiyetin u
simlerini seri halinde butı. Bu 
resimler, kimlere ait olduklan 
yuılmadan, ortaya konuldu; 
her orijalin yanında da, ben -
%erin resmi yer tutuyordu. Şiın
di. müsabakaya iftirak edenler, 
her iiJd resimden hangisinin 
:Jdm n 'hangisinin omm benze. 
ri Oldufmıu kqfedecek1erdU 
Netice ne ·Oldu. 'bir talnnia edi-

niz hele? Müsabakaya iştirak 

edenlerden çoğu, aslı benz 
ve benzeri asıl olarak tanıi 
Yani, birini diğerinden ayıd 
<!emedi! İşte, ,görülilyo 
Mersinde ıolmuş, Niyu 
·da olmuı, kadın veya 
kurlanmızdan berhan~ 
ibendilerinden ıdaha z~ 

yenler bulunabil_iil ... 
Mqhur phsiy ,. 

dilerine mahsus 1 
siyetleri butundı 
fürmcz. Napol fi _ 
olduğu gibi, t 
barile, yahut# 
lü!. Fa'kat,,
t.u itibar1;.+ 
yor,; çün' t'D -tunlet t'D 
oyunu ....-: 
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. Gözleri gözlerine değdiği .za 
' man başını .çevirmedi. Halbuki 

kendisine bir şey sorulduğu za

man daima gözlerini çevirirdi. 

:Gözbebckleri onun gözbebek -

)erine dikilmişti. Karşısındaki 

de ona, gözlerinin içindekini o

kumak ister gibi bakıyordu. 

Kadın, kendisine böyle dik

katle bakana daha fazla baka -

taktı ama, heyecandan • nefes 

nefese idi. Nihayet gözlerini ö

ııüne eğdi. Yerde bir şey arar 
gibi yaptı. 

- Harikulade. 

Erkeğin bu kalın sesinde 
bambaşka'bir aksisada vardı. 

Yüzü kızardı. Sikıldığtndan 

aeğil; omuzlannd~n tutarak 

karşısında duran bu .adamın se
sindeki sıcaklıktan • 

Başını yavaş yavaş yukan 
kaldırarak sordu: 

-:- Harikulade mi? Nedir ha
tikaUlde olan? 

Erkek cevap vermedi. Erke-

' ~ JWRUX.. IUYES1 

ğin kollarından vijcudunu kur -

tararak odanın içinde bir iki a

dım dolaştı, sonra tekrar sor • 

du: 

- Neye harikulade dediniz? 

- Size. Vücudunuza, duru -

~unuza, yürüyüşünüze ... 

Kadın gülümseyerek arka -

sına döndü. Kendisini aynanın 

karşısında buldu. o zaman, a -

deta, gayriihtiyari, aynanın ya 

nındaki tuvalet masasına gitti. 

Pudra ve krem kutusunu, ruj tü 

pünü aldı, bir kadın çevikliğile 

bunları açtı, yüzüne sürdü, ka

padı, yerierine koydu, ellerile 

ııaçlarını topladı. Sonra tekrar 

arkasın.a döndü. Gülümsedi. Er 

kek yine ayni vaziyette ona ba
kıyordu: 

-- Hazırlandınız artık. Ne 

kadar mes'ut ve neş'eli bir ha

liniz var! Hayattan memnunsu

nuz galiba? 

- Her ıeyden evvel hayatı 
sevmek 1bmı değil mi ya 1 Fa-

kat bazıları hayatı değil de ya

şamağı severler ... 

Bunları söylemişti ama ma

nasını kendisi de pek iyi bil -
mi yordu. Fakat, ne de ·olsa, 

adi olmıyan sözler sarfettiğinin 

farkında 'idi. Lakin, buna ben -
zer başka bir şey söyliyemiyc

ceğini de anladı, sustu. 

Sustu ve g,özlerini kar~ısın
dakine dikti. Baktştilar, gülüş

tüler. Kadın nihayet elini uzat-

tı: 

Allahaısmarladık. 

~ Gülegüle. . 

.Biribirlerine ıöyliyccek baı
ka bir şey bu1amamışlardı·. Çün .... ' 
kü "yabancı idiler ve çü"nkü bir 

daha buluşmalarının imkani 

yo~tu: K~dın buradan bir yol

cu olarak geçiyordu ... 

* • • 
Merdivenleri. o kadar koşa 

kop indi ki Uç kere az kalsuı 
kapaklanıyordu. Sokağa çıkın • 

.,......_... . -.,., 

1 
Niçin daima otuz yaşında kalmak istiyordu 
niçin güneşli bir memlekette yaşamak ve 

daima erkekten kalbinin beklediği tek sözü işitmek ! .. 

Ah ştı kadınlar ne tuhaftır!. 
ca da yıldırım gibi yUrümeğe 

başladı. 

Koşa koşa gidiyordu, daha 

Öoğrusu koşa koşa kaçıyordu. 

Çünkü gökyüzünUn maviliğini, 

sokak1ardaki insanlann neı'e • 

li halini görmek, sevinçle çın • 

lıyan kahkahalan iti.tmek is • 

temi yordu. 

Hızlı hızlı yürüyor, kalbi -
nin ve damarlarının hızlı hızlı 

çarptığrnı duyuyordu. Kulak • 

lannda da, ayni ahenkle, bir seı 

çınlıyordu: 

- Harikulade .• 

Bu, hayatın:n bir iki saatini 
beraber geçirdiği erkeğin bir 

sözü idi. Bu sözü o, on senelik 

macera ve aşk hatıraları içinde 

eşsiz buluyordu. Ona bir çok 

erkekler "sevgilim,, demiıti. Ne 

kadar güzelsiniz 1 Fakat, bu 

"harikulade,, sözünde bambaı -

ka bir mana ftrdı. 
Belki bu 18sdeJd güzellik o 

günldl teraitten Deri geliyordu. 

Kadın, otuz yqma baıbğı 

gün, hUlyaya clalarak diltUn -

müıtü: 

''Dünden ne bldı bana? Hiç! 

yarına ne kalacak? yine hiç r,, 
Bu dUtUncelerle gözü istik

bale çevrildi. Huiran ayında 

bulunuyordu. fatlkbaldeki ilk 

merhale olarak, bir kaç ay son

raki ıonbahan habrladı. 

Sonbahar. Kuru yapraklar. 
RUzgar. Yağmur. Kasvetli gUn 

ler. 

UrktU. O saman sözünde 

ııcak memleketler do1aşmağa 

başladı: Kışı olmıyan, daima 

yaz hayatı yaşanan memleket

ler. o memleketlere giderse a
C!eta artık yaılanmıyacağını 

.zannediyordu. o memleketlere 

giderse sanki zaman duracak ve 

dalına yaz devam edecekti: O

nun otuzuncu yazı. 

Bu düşünce ile seyahate 

çıkmıştı. Vapurun ilk durduğu 

şehirde şöyle bir dolaşmağa 

çıkmış ve ilk Olarak o erkekle 
tanışmıştı. 

Kulaklarında ''harikulade,, 

ıözü ile ondan ayrıldıktan son • 
ra yine bir hüziine düşmUştü. 

Bu güzel şehirde daha fazla do

laşma~a tahammül edemiyordu. 

Çünkü ona ''harikulade,, diye

cek birisinin daha bulunacağın

dan şüphe ediyordu. Daha doğ

rusu bulunmasını istemiyordu. 
Çünkü bu eözüa değeri bir tek 

erkeğin ağzından çıkmıı olma-
11ndaydı. 

••• 
Onu bu yablJlcı tehire ge • 

tiren vapur erteli gün kalka • 

caktı. Gece vapurdaki kamara -
una girdi. Yemekten ıonra da 

dıprı çıkmadı. Erkenden yata
ğına girdi. 

Düşünüyordu: 

Bundan sonra ne olacak? Ce

vap veremiyordu. Evet, kışı ol

nuyan bir yer aramııtı. Fakat, 

geceler de onu ııJayordu. Ge -

cesi olmıyan bir yer nereden 
bulacaktı? Bu, kabil değildi. 

Kulaklarında yine "bariku • 

lade,. kelimesi çınladı. Kendisi

ne bu sözü söyliyen adamı tek

rar bulmak istiyordu. 

Fakat, o adam ona "bari -
kulade,, sözünü tekrar edecek 

miydi acaba? Hiç zannetmiyor

öu. FAıasen bu sözdeki güzellik 

bir erkek tarafından bir gün 

söylenmiş olması idi. 

O zaman düşündü: 

Otuz yaşına bastığı gün, 

gençliğinin dönemeç noktası-na 

gelmiş olduğunu görmüştü. O 
%aman onu bir arzu kaplamış
tı: 

Daha fazla ileri gitmekte 

bir korku duyuyor. ve bu kor -
kudan kaçmak istiyordu. Bu 

arzu ile yola çıkmış, yabancı 

bir şehre gelmişti. Burası onun 

istediği gibi bir memleketti. 

Burada yabancı bir erkekle 

karıılaşmış, ondan tatlı bir işit 

iniıtf. Bütün bunlar klff değil 
mildi? Bütün bunan ebedlleı

t.irmeli niç.i.n istiyordu? Niçin 

9aima. otuz yaıında · kalmak. 
niçin dalına güneıli bir ~emJe
kette yapmak, niçin daima bir 

erkekten bir tek· söz ifitmek 

istiyordu? 

Bunlar, tahakkuku kabil ol

mıyacak arzulardı. O .halde, bu 

aırzulardan va.zgeçmesi lbmi -

dı. 

Ertesi sabah kalktı. Öğle -

den sonra v~pur ıehirden ayn

Jacaktı. O, hemen dıpn çıktı. 

Eline de, bütiln qyasıru tepn 

eden bavulunu alnırttı. 

fehire çıktı1 Bavulu hamala 

verdi, bir otele gönderdi. Bir o

da kiralattı. Kendisi doğruca •• 

Bir gUn evvel onda en tatlı bir 

hatıra bırakan eve gitti. 

Bu l\Jretle ne iıtiyord.u? Bu 
tatlı hatırayı ortadaıi kaldır • · 

mık, çOnkiı ~yordu ~ bu a
dam ona tekrar o ta~ .CSzU töy 

lemiyecek ve bu sözUıJ batı -

rası o kadar tatlı kalmıyacaktı. 

Nege harikulade d~diniz ? 
Size • • • Vücudunuza, duruşunuza .......... 

Sonra, tekrar göreceği 0 adam guruquşunuze. •. 
bir kere g6riilmUı insan olmak

tan çıkacak, hatırasinın kıyme

ti bira:ı azalaeaktı. 

Ve daha sonra, onu buraya 

getiren vapur, nhtımdan u • 
nklapcak, onu hatırası tek ka

lan daha ·batka yerlere g6tUr • 

mekten nz.ı-:çecekti. 

Kadıri, bu kararı ile, kendi

sine aziz olan ve hatırası, kay

betı;nemek, devam etmesini is -

temek arzusile kalbini parçah

yan şeylerden uzaklaşıyordu. 

Artık ne daima otu% yaşın

da kahnak, ne daiına yaz olan 

ıehirde yapmak iıtiyordu. Ne 

"harikulide,, kelimesi bir er -

keğin aizından bir kere işitilmit 

olmakla· kalacaktı, ne de o er

kek bir kere görülen sevgili bir 

intal\ olarak hatırasında yap• 

yacaktı. 

1 - KURUNua tLA VBll 


